
Τόμος Δ \  
ΑΡΙΘΜ. 3  (75).

Ιχνίοομή ¿ςχομίτΊ ¿ηύ 1.1αηνα«ίου *ο.ί 1 ’/οαΙΙον ίχάιηον ίτοι*. ¡(¿μην* μίτο* 
χαΐ Λροπίηιμττ/α: Παττμχον φςάχχ. χς. 10 η μ4$χ. β.

;  Ε Τ Ο Σ  Δ ' .

ΐ ή  1/13. Φ ίβ φ ο ν α γ ιο ν  1888.

Τγί 10./22. 'Ια
νουάριου 1888 συν- 
επληρώδη έκατον- 
ταετηρις από τή ς  
γεννήσεως του Βύρω
νος. Έ ν .τγί Ιστορία 
της παγκοσμίου φι
λολογίας περίούδενός 
άλλου έκτακτου φι
λολογικού φαινομ.έ- 
νου μ ετέβ α λ ο ν  οί 
άνδρωποι εις τόσον- 
μικρόν σχετικώς διά
στημα χρόνου τόσον 
διαφόρους άλλεπαλ- 
λήλως γνώμας. Οιί- 
δείς των αρχαίων η 
των νεωτέρων ποιη
τών έδαυμάσδη μετά 
τοσούτου έν&ουσια· 
σμοίί, άλλ’ ουδέ κατ- 
εφρονήδη καί μ.ετά 
τοσαύτης έμπά&είας, 
βσον ο Βύρων ύπερ- 
ησπίσδηδερμώςάφου 
άνοικτειρμόνως άφω- 
ρίσ&η. 'Αλλά καί τίς 
άλλος ποιητής συν- 
ήνωσε τοσαότας αντι
θέσεις έν τω βίω και 
τή ποιήσει του, δσας 
ό Βύρων;

Βίος καί ποίησις 
παρά τω Βύρωνι δεν 
εΐνε δυνατόν νά χω- 
ρισδώσιν ουδέ παρά 
του έπ ιδεξ ίω τέρου  
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Έ γενν. Ιν Λονδίνω τή 10. Ιανουάριου 1787, ϊ  Ι ι  Μεοολογγίω τγί 7. ’Απριλίου 1824.

κριτικού. 'Η  έκ των 
παντοίων περιπετειών 
του πείρα παρέϊχεν 
αΰτω δλην προς ποιη
τικά α ρ ισ το υ ρ γή 
μ α τα · οίέμπαδέστα- 
τοι αγώνες, οιίς έπολέ- 
μησεν ώς άνδ-ρωπος, 
άποτελοϋσι την υπό- 
9·εσιν των μεγαλο- 
τεχνων αύτου ποιη
τικών είκόνων. Καί 
αυτός πολλάκις γρα
φών ή όμιλών προς 
σπουδαίους φ ίλους 
του ώμολόγει, ότι τά 
βιωτικά πα&ήματώ 
του άποτελοϋσι τήν 
κυρίαν π η γή ν  τής 
έμπνεύσεώς του. Πά
σαν βραχεϊαν ανακω
χήν από των διαρκών 
πολέμων του έχρησι- 
μοποίει έπ’ αυτοϋ του 
πεδίου, τής μ ά χη ς 
δρηνών έν στίχοις 
τάς άπωλείας του. 
Αυταΐς λέξεσιν εΐπέ 
ποτέ: ,Αέν δύναμαι 
νά γρα'ψω τ ίπ ο τ ε , 
ούτε έγραψα μέχρι 
τοϋδε, χωρίς,νά προϋ- 
ποδέσω ώς βάσιν 
οίανδήποτε ατομικήν 
περί του πράγματος 
πείραν.“

Ό  βραχύς βίος
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του εΤνε πλήρης δλιβερωτάτων έπειςοδίων. Άληδινήν ευτυ
χίαν Βέν ήξιώδη ποτέ ν’ απόλαυση. Πολλάκις όμως και 
αυτός συνέτριψε παν δ,τι έναγωνίως άνέμενεν ώς Βυνάμενον 
να τω παράσχη άνακοόφισίν τινα, ένω άφ’ έτέρου φδονερά 
τύχη άνήρπαζεν από των χειρών του μεμψίμοιρου παιΒίου 
καί αυτά τά  άδυρμάτια, ώς άπεκάλει ό ίδιος τήν όντως . 
όλίγην χαράν τής ζωής του.

'Ο  Βύρων κατήγετο από παλαιοτάτης αριστοκρατικής 
οικογένειας. Ή  μήτηρ αΰτου, ήτις και άποκλειστικώς Βιηό- 
δυνε τήν πρώτην του παιΒός αγωγήν, ήν άλλοκότου χαρα- 
κτήρος γυνή, υπερήφανος, προληπτική και λίαν Ιδιότροπος. 
Αυτόν τον Βύρωνα Ιπλασεν ή φύσις μέ ώραιοτάτην κεφαλήν 
κα'ι έκφραστικώτατα χαρακτηριστικά, άλλα και χωλόν. Ή  
καρΒία του ήν εΰγενεστάτη, συμπαγής και .έλεήμων, άλλ’ ό 
χαρακτήρ του ευερέθιστος, 8ύςτροπος καί πείσμων. Έκλη- 
ρονόμησε τήν σφοΒροτάτην έμπάδειαν των γονέων του, τήν 
υπεροψίαν τής-μητρός του και τό εύεπίφορον πρός τά  άκρα 
των παδών παρά του πάτρός του. Ένωρίτατα άκεΒείχδη 
ή έκτακτός του ευφυία, τυχών Βέ τής καταλλήλου μορφώ- 
σεως ταχέως ό Βύρων ανέπτυξε τά  φυσικά προςόντα του Βι’ 
ευρυτάτης μαδήσεως. Εγκαίρως έΒοκίμασε τον πολιτικόν 
τής πατρίΒος του βίον, άπεσύρδη δμως αμέσως και ΙπεΒόδη 
δλος είς τήν ποίησιν. Τά πρώτά του δοκίμια, αί σατυρικαί

,ζΩραι σχολής“, κατεκρίδησαν μετά πολλής πικρίας ύπο τής 
συγχρόνου κριτικής.

Τότε άπεσύρδη όλοτελώς από του μεγάλου κόσμου καί 
παραΒοδείς έπί τινα χρόνον είς έκΒεΒιητημένον βίον και σόν- 
δεσιν πικροτάτων σατυρών κατά τών έπικριτών του έκεχεί- 
ρησε τήν μεγάλην έκείνην περιοΒείαν Βιά Πορτογαλλίας, 
'Ισπανίας, Τουρκίας, ΈλλάΒος και Μικρας Άσίας. Άπό τής 
έποχής έκείνης χρονολογούνται τά  άριστα τών έργων του, 
οί φιλολογικοί δρίαμβοι καί ό υπέρ αΰτοϋ γενικός έν Ευ
ρώπη ένδουσιασμός.

Είκοσιοκταετής κατέλιπε Βιά παντός τήν πατρίΒα του 
μετ’ άτυχέστατον συνοικέσιον καί μετέβη είς τήν'Άνω ’Ιτα
λίαν. Έκεΐδεν, όπου εσχε πλείστας περιπετείας καί έγραψε 
νέα αριστουργήματα, έςέλεςεν ώς τελευταΐον σταδμόν τής 
άδανάτου Βόξης του καί του βίου του τήν άγωνιζομένην 
ΈλλάΒα.

"Ο,τι έδυσίασεν υπέρ ήμών ό Βύρων Βέν εΐνε Βυνατόν 
πρός άλλο τ ι κατά τό υψος νά παραβληδή είμή πρός τήν 
αίωνίαν ευγνωμοσύνην όλου του Ελληνικού Έθνους. Αΰτοϋ 
καί μόνου ή μνήμη αρκεί, όπως συναισδανδή πας Έλλην- 
οπόσαι καί όποΐαι δυσίαι εΒει νά προηγηδώσι πρός άποκα- 
τάστασιν τής πατρίΒος μας.

+ I. Κ. Π.

0 ΕΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΙΩΒΗΛΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΔΕΟΝΤΟΣ ΙΓ
όπό Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ ϊ Γ Ω Γ Ο ϊ, ’Αρχιμανδρίτου.

Τή 20. του μηνός Νοεμβρίου 1887, έν τή  μεγάλη καί 
λαμπρά αίδουση του νέου Βημαρχείου τής πόλεως ΒουΒα- 
πέστης, συνήλδον είς γενικήν συνέλευσιν ή .τε κεντρική έπι- 
τροπή τής πρωτευουσης του Οΰγγρικοϋ βασιλείου, καί αί 
μερικαί έπιτροπαί τών έπαρχιών του κράτους, αί προ ένός 
ήΒη έτους συστάσαι, όπως άπό τών καθολικών χριστιανών 
τής Ουγγαρίας, συλλέξωσι χρηματικάς τε καί άλλας προσ
φοράς, προσενεχ&ησομένας έν 'Ρώμη τω Πάπα Λέοντι ΙΓ'. 
κατά τήν εορτήν τής άπό τής ίερωσύνης αΰτοϋ πεντηκον- 
ταετηρίΒος.

Έ ν  τή γενική ταυτη συνελεΰσει, έκτος τών έπιτροπών 
άπό τε τής πρωτευουσης καί τών έπαρχιών, παρήσαν καί 
πεντακόσιοι προσκυνηταί, άνΒρες, γυναίκες, ίερωμένοι καί 
λαϊκοί, μέλλοντες αΰδημερόν ν’ άπέλδωσιν είς 'Ρώμην, υπό 
τήν οδηγίαν τοϋ πρωδιεράρχου τής Ουγγαρίας καί καρδι
ναλίου Ίωάννου Simor, οπως συγχαρώσι τοϋ Πάπα, έπί τη 
έορτή τοϋ ’Ιωβηλαίου αΰτοϋ.

Ό  Βήμαρχος καί ΰποΒήμαρχος τής πόλεως ΒουΒαπέστης 
Kammermayer καί Garkoczy, ΰπεΒέχοντο καί προσέφερον 
τάς πρ.οσηκοόσας τιμάς είς τους προσερχομέναυς, έν οίς Βιε- 
κρίνονται·υπουργοί, βουλευταί, γερουσιασταί, μεγιστάνες, άρ- 
χιερείς, αντιπρόσωποι τής άκαΒημίας, τοϋ Πανεπιστημίου, 
τών τεχνών.καί τών έπιστημών, ώς καί πολλαί Βέσποιναι 
καί ΒεσχοινίΒες.τής υψηλής αριστοκρατίας.

Έ π ί τραπέζης, κειμένης προ τής χροεΒρικής έξέΒρας, 
έκειτο βίβλος χρυσόΒετος καί Βι’ αριστοτεχνικής πολυτε
λείας κατεσκευασμένη, έφ’ ής ενδεν μέν άπήστραπτον έκ 
χρυσοϋ καί σμάλτου κατειργασμένα τά  σήματα τής εΰγενοϋς 
καί αριστοκρατικής ’Ιταλικής οίκογενείας Pecci, έξ ής κα
τάγεται ό Πάπας Λέων ΙΓ ., καί έπ’ αυτά έπέλαμπεν λαμ
πρός άστήρ άΒαμάντινος μετά τής έκ μικρών άΒαμάντων

έπιγραφής lnmen de coelo, φως εξ ουρανοί, τό προφητικόν 
Βηλονότι λόγιον τοϋ Πάπα Λέοντος ΙΓλ Βιότι, ώς γνωστόν, 
έκαστος νέος Πάπας έν τη αναγορεύσει αΰτοϋ προσλαμβάνει 
μετά τοϋ Παπικού άξιώματος καί οίονεί προφητικόν τ ι άχό- 
φδεγμα, προσημαϊνον τήν έπί τής γής αΰτοϋ άποστολήν καί 
Βιακονίαν ό χροκάτοχος Πάπας Πίο$ Θ'. έφερεν ώς προ
γνωστικόν γνώρισμα τοϋ βίου αΰτοϋ Crux de Cruce-' σταυ
ρός àno τον σταυρόν·’ έπί Βέ τοϋ.άλλου μέρους τής ολό
χρυσου ταύτης βίβλου, ήν κατειργασμένον έκ χρυσοϋ ωσαύτως 
καί σμάλτου καί λίδων πολυτελών, τό βασιλικόν Ουγγρικόν 
στέμμα, έπιστεφόμενον ύπό τής Παπικής Τιάρας.

Έ ν  τή πολυτελέστατη ταυτη βίβλω έγράφη λατινιστί 
Βια μεγάλων καί λαμπρών χαρακτήρων, τό πρός τόν Πάπαν 
συγχαρητήριον προσφώνημα, δπερ έμελλε ν’ άναγνώση ενώ
πιον αΰτοϋ ó Primas τής Ουγγαρίας καρΒινάλιος ’Ιωάννης 
Simor, παρισταμένων έν τή  περιστάσει ταύτη καί τών πεν- 
τακοσίων οδγγρων προσκυνητών, Κυρίων τε καί Κυριών.

Παρά Βέ τή  βίβλω ταότη τοϋ χροσφωνήματος, Ικειντο 
έπί τής αυτής τραπέζης οκτώ χρυσόΒετοι όγκώΒεις τόμοι, 
είς φύλλον, περιέχοντες 'εν ¿ζατομμνριον καί οχτακόσιας 
χιλιάΒας ΰπογραφάς τών ύπογραψάντων Ούγγρων καδολικών 
τό προς τόν Πάπαν τούτο ηροσφώνημα. 'Ο  Βέ τής γενι
κής ταύτης συνελεύσεως πρόεΒρος κόμης ’Αλέξανδρος Káro- 
lyi, άφ’ οδ έχαιρέτισε τήν συνέλευσιν καί είπε τά  .Βέοντα 
προοιμιαζόμενος, έλεξεν άκολούδως καί τάΒε: „Μετά χαράς 
άναγγέλλω είς τήν έντιμον συνέλευσιν, ότι ή Αΰτοϋ άγιότης 
ό Πάπας Λέων ΙΓλ, τήν 30. τοϋ ένεστώτος μηνός έν τω 
Βατικανω τής 'Ρώμης, Βέχεται είς άκρόασιν έπίσημον τόν 
ήμέτερον Fürst-Prim as Ίωάννην Simor μετά τών άλλων 
προσκυνητών τής' ήμετέρας πατρίΒος, οίτινες τότε δά  κροσ- 
φέρωσιν αΰτω εΰλαβώς τό δηνάριον, 456 χιλιάδας φράγκων,
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καί πολλά έκλεκτά καί λαμπρά ιερά άμφια καί εκκλησια
στικά καί λειτουργικά σκεύη- έπί τούτοις γνωστοποιώ υμϊν, 
Κύριοι, ότι αί καδ’ δλον τό κράτος έπιτροπαί τών εΰγενε- 
στάτων Κυριών συνέλεξαν 65 χιλιάδας φράγκων χρυσών, 
ατινα καί Βιά τριμελούς αυτών έπιτροπής, άπελ&ούσης είς 
Βιέννην πρό τινων ήμερων, ένεχείρισαν έν αργυρά πυξίΒι 
πρός τόν έχεΐσε παπικόν Nuncium lab. Galimberti, όπως 
άποστείλη ταϋτα είς 'Ρώμην, πρός τήν Αΰτοϋ άγιότητα τόν 
Πάπαν Λέοντα ΙΓ'. έν Βέ τω πρός αΰτόν προσφωνήματι ΰπε- 
γράφησαν 86 #ιλ/ά<5ίς Κυρίαι χάση; κοινωνικής τάξεως.

ΉΒη παρακαλώ ΰμας, αξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι, δπως 
άκοΰσητε μετά προσοχής τό πρός τόν έορτάζοντα τον Ίω- 
βιλαΐον αΰτοϋ Πάπαν συγχαρητήριον ήμών χροσφώνημα, δπερ 

' συνέταξε μέν λατινιστί ό σοφός καί γεραρός τοϋ ήμετέρου 
βασιλείου Prim as ’Ιωάννης Simor, άναγινώσκει Βέ αΰτο νϋν 
οΰγγριστί έκ τής άπό ' τοϋ λατινικού πιστής μεταφράσεως, 
ό σεβ. αρχιεπίσκοπος Steiner, δπως τό σπουΒαιότατον τοϋτο 
έγγραφον προσλάβη καί τήν "Γμετέραν έγκρισιν καί Ιπιδοκι- 
μασίαν.“

Μετά ζωηράς ζητωκραυγάς τής γενικής συνελεύσεως, ό 
αρχιεπίσκοπος Steiner άρχεται άναγινώσκων Οΰγγριστί καί 
μεγάλη τη φωνή τό προσφώνημα τόΒε- 

Ά γιε Πάτερ!
,,Ή ήμερά έκείνη, έν ή Συ, έπί τή  πεντηκονταετηρίΒι 

άπό τής ίερωσΰνης Σου, δά προσέλδης πρός τό άγιον τοϋ 
Κυρίου δυσιαστήριον, καί ώς μέγας άρχιερευς του σωτήρος 
ήμοϋν Θεοΰ, καί ώς αντιπρόσωπος αΰτοϋ έπί τής γής, δα 
προσφέρης τω Θεω καί Πατρί τήν 'Ιλαστήριον 0·υσίαν υπέρ 
τής τοϋ κόσμου ζωής καί σωτηρίας, ή άγία καί “μεγάλη 
αυτη ήμερα τής εορτής Σου, είναι, ταΰτοχρόνως, χαρμόσυνος 
έορτή καί φαιΒρά πανήγυρις πάντων ήμών, τών πιστευόντων 
είς τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, εΤναι ή λαμπρά καί 
ένδοξος ήμέρα τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης, τής χαράς, τής 
υίϊκής αγάπης, τών χριστιανικών ήμών έλπίΒων, άλλα 8ή καί 
τής χριστιανικής παραμυδίας, ήτις ένισχΰει ήμάς έν τώ Βεινώ 
άγώνι τής χαρούσης ζωής.

'Ο  φιλάνδρωπος Θεός, έν τω πρός ήμάς άχείρω αΰτοϋ 
έλέει, ηΰΒόκησε πρός παρηγοριάν ήμών δπως, εν τή επισήμω 
ταυτη έορτή τοϋ Ίωβιλαίου Σου, έκχληροϋντες τοός εΰαγγε- 
λικούς λόγους τής Βιαδήκης τοϋ Σωτήρος ήμών Ίησοϋ. Χρί
στου, ου μόνον μετά Σου καί Βιά Σου μετά τοϋ Σωτήρος 
Χρίστου εν ιίμεν, άλλά — γεγονός καί φαινόμενον δαυμα- 
στόν καί μεγαλοπρεπέστατον είς τάς ήμέρας ταΰτας — καί 
άπό σΰμπαντος τοϋ κόσμου καί τών περάτων τής οικουμέ
νης, συν χάση τή  ποικιλία καί τή  διαφορά τών γλωσσών, 
τών λαών καί τών έδνών, σύνήλδομεν εΰλαβώς τε καί χαρ- 
μασΰνως ένώπιον τοϋ δρόνου Σου, ήνωμένοι έν τη πίστει καί 
τή άγάπη, ώς μία χριστιανική οικογένεια, άποΒεικνύοντες 
οΰτω καί είς τούς έξω, κατά τήν έκφρασιν τοϋ αποστόλου 
τών εδ·νών, δτι τά  δεμέλια τή ς  χριστιανικής εκκλησίας καί 
σήμερον ΰπάρχουσιν άρραγή καί ασάλευτα, τό κϋρος τοϋ 
άρχηγοϋ τής πίστεως απρόσβλητον, ή φλόξ τής άγάπης τοϋ 
εΰσεβοϋς καί φιλοχρίστου λαοϋ άσβεστος, ή ύπακοή αΰτοϋ 
πρός τόν αντιπρόσωπον τοϋ Ίησοϋ Χρίστου άπαράτρεπτος- 
Βιό καί πρός αΰτόν καταφεύγει είς Βεινάς περιστάσεις ό 
λαός τοϋ Θεοϋ, χιστεύων δτι .είναι ά γα δ ό νκ α ί σωτήριον, 
έν’ άκοόη τήν φωνήν τής έκκλησίας, παραινουσης ή προτρε- 
ποόσης.

Χαϊρε τοίνυν έν ταυτη τη ήμέρα τής χάριτος καί τής 
άγάπης τοϋ'Θεοϋ, χαΐρε, πάτερ άγιε, δ ήμέτερος άρχιποίμην

καί πρώτος έπίσκοπος τών ήμετέρων ψυχών. Σήμερον Βέ 
ήμεΐς τά  τέκνα Σου, τά  έγκάρδια ήμών συγχαρητήρια έπί 
τω Ίωβηλαίω Σου έκφράζοντες, όμολογοϋμεν, ταΰτοχρόνως, 
τήν αγίαν καδολικήν ήμών πίστιν, καί έξαιτοΰμεδα έν τή 
αίωνίω αΰτής άληδεία, καί Ιν τή δεία καί πανσδενουργω 
αΰτής χάριτι, τήν δεραπείαν τών πολλών καί οδυνηρών πλη
γών τής κοινωνίας καί τής οίκογενείας.

Πάντες οί μακρύνοντες άπό τής χριστιανικής έκκλησίας 
έξασδενοϋσι καί μαραίνονται- οί 8 ’ έκζητοϋντες. τήν εΰλο- 
γίαν αΰτής, ένισχύονται καί κραταιοΰνται είς τάς Βεινοτέρας 
βιοτικά; άνάγκας καί περιστάσεις- Βιότι ή βασιλεία τοϋ 
Θεοϋ έπί τής γής, ής ή ύμετέρα άγιότης υπάρχει ό πρώτος 
λειτουργός καί άγρυπνος φΰλαξ, ή έπίγειος τοϋ Θεοϋ βασι
λεία, τουτέστιν ή τοϋ χριστού έκκλησία, είναι τό πρώτιστον 
στήριγμα καί κραταίωμα τών τε δείων καί άνδρωπίνων δι
καιωμάτων, ώς καί ή σωτηρία καί τό προπυργιον τής κοι
νωνικής εΰκοσμίας κα\ τάξεως, έξ ής έξαρταται καί Βι’ ής 

. προάγεται καί τελεσφορεί ή ήμετέρα ευημερία, έλευδερία καί 
ασφάλεια- καδότι δ υίός τοϋ Θεοϋ, είς ον δ οΰράνιος πατήρ 
υπέταξε τά  πάντα, διαμένει καί σήμερον καί είς τονς 
αιώνας ο αίώνιος τών πνευμάτων καί τών καρδιών βασιλεύς.

ΧαΤρε, πάτερ άγιε, Συ εΐ ό απροσωπόληπτος κριτής, 
καί δ άγγελος τής άγάπης, τής άληδείας καί τής δικαιο
σύνης, μεταξύ τών άνδρώπων άλλ’ ή άγάπη, ή άλήδεια καί 
ή δικαιοσύνη κινδυνεύει ίνα χωρισδή κάί φύγη άπό τών άν- 
δρώπων, διότι καί άπό Σοϋ ταύτην άπομακρύνουσι καί φυ- 
γαδευουσι.

Χαϊρε Σύ, δ ’Αβραάμ τών πιστών μεδ’ οδ έκ του κό
σμου τούτου τής αμαρτίας, άνυψοΰμεδ·α είς τήν Ιπουράνιον 
Ιερουσαλήμ, είς τήν αιώνιον πατρίδα, τής είρήνης καί τής 
Βόξης τοϋ Θεοϋ. Καί ήμεϊς οί ονχ εχονιες ώδε μένονσαν 
ηόλιν, αλλα τήν μέλλονσαν εηιζητονντες, κατά τό άπο- 
στολικόν λόγιον, μετά τους έπί τής γής πολλούς καί διη
νεκείς αγώνας, Βιά τής χάριτος καί τής βοηδείας τοϋ Θεοϋ, 
πιστευομεν καί έλπίζομεν, δπως, παρά σοϋ οδηγούμενοι, γί· 
νωμεν άξιοι πολϊται τής οΰρανίου ταύτης πόλεως.

Πάτερ άγιε! δ,τι ό τής ένδοξου καί μακαρίας μνήμης 
προκάτοχός Σου προεϊπε, δ,τι οξυδερκείς καί βαδυγνώμονες- 
νόες προεϊΒον, τοϋτο σήμερον αΰτά τά  γεγονότα καί αΰτά 
τά  πράγματα μαρτυροϋσι καί έπαληδεόουσιν ήδέλησαν δπως 
Σέ καταπιέσωσι καί Σέ καταδιώξωσιν! άλλ’ ό πάπας ουδέ
ποτε Βύναται ίνα μόνος αυτός πάσχη (μάλιστα, μάλιστα) 
έάν αυτός πάσχη, καί δ κόσμος Βέν Βύναται νά μένη έν εί- 
ρήνη καί ήσυχία (φωναί έπιΒοκιμασίας)- δδεν πολλοί άποπλα- 
νηδέντες, στενάζουσιν ήδη καί άχδονται καί άσ&μαίνουσιν 
υπό τό καταπιέζον άΰτούς βάρος τής αδικίας καί τής παρα
νομίας. Ή μεΐς καλώς γινώσκομεν, ότι οί τοιουτοι έβουλή- 
δησαν, δπως Συ μόνος έξαλειφδής άπό προσώπου τής γής, 
καί ούτε τό όνομά Σου όνομάζηται μεταξύ τών ζώντων, έπί 
τω σκοπώ, βεβαίως, δπως παταχδέντος τοϋ ποιμένος, Βια- 
σκορπισδή καί Βιαλυδη τό λογικόν ποίμνιον τών πιστών, ή 
τοϋ ποιμένος έν τή  φυλακή κρατουμένου, Βιασπασδή ο δε
σμός τής ένότητος, μεταξύ τοϋ πλήδους τών πιστών. Καί 
δμως τό έργον τοϋ Θεού έστίν άκατάλυτον καί άχροσμά- 
χητον- ό πιστεύων κόσμος, δστις τόν Ίησοϋν Χριστόν οΰχί 
μόνον έν τω ταμείω τής καρδίας, άλλά, καδώς όφείλει καί 
έπί τών χειλέων φέρει καί ομολογεί, ήνωμένος έν τή χριστια
νική καί αδελφική άγάπη,' προσέρχεται πρός τούς πόδας τοϋ 
δρόνου Σου, καί άπό ψυχής καί καρδίας προσφωνεί Σοι νι
κητήρια  καί συγχαρητήρια' οί 8’ άκοστρέψαντες τό κρόσ-
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ωπον «υιών άχό· του πέρισυλη&έντος καί. πεφυλακισμένου 
Πάπα, ζητούσιν ήδη 'τήν  οδόν τής πρός τον Πάπαν έχιστρο- 
φήςν άλλα και οί 'συνομώσαντες την απώλειαν Σου Ιχ&ροί, 
Ιξαιτ.ούνται ήδη ·ςήν βοήθ-ειάν Σου, καί θ·εωρούσιν ο>ς μέγαν 
&ρίαμβον-καί έξοχον τιμήν, τήν χρός αυτούς πατρικήν Σου 
ευμένειαν (εύγε, άριστα).

'Ο  Θεός 6 έχων Ιν τή Ιξουσία αυτού καί τας έπανι- 
σταμένας' ψυ- 
χάς καί. καρ- 
δίας; προς οικο
δομήν καί πα
ρηγοριάν ημών, 
ταΰτα πάντα  

διεπράξατό: . 
αλλά καί όπως 
ϊδω σ ιν  οί; Ιν 
πλάνη . δ ια τε- ' 
λούντες,.ότι ό 
κατά του.Θεου 
καί .τής. αγίας 
αΰτου Ικκλη- 
σίας . πόλεμος, 
δόναται μέν να 
βλάψη τή ν Ικ - 
κλησίαν, ,άλλά, 
ταυτοχρόνως, 

καί οί πολέμιοι, 
αυτής, Ιάν. μή 
έγκαίρως; συν- 
έλ&ωσινείςεΟυ-V 
τους, «πόλλυν? -,. 
ται. καί όκμη- . 
δενίζο.νται, 'ίΡ ,χ 
κοινωνική- '--κα* - 
τάστασις, ήτις, 
άδιαλείπτως, . , 

προσλαμβάνει 
• απειλητικά τε- ; 
ρον χαρακτήρα, 
έμβά-λλει είς 
στένο-χωρί·αγ 
καί μέριμναν 
έκαστον φρόνι
μον άν&ρώπον 
άλλ' ήμεΤς λέ- 
γομεν μετάβε- 
βαιοτέρας- πε- ; 
ποιθ-ήσεως, ότι .
Ιν .όσφ ., .δεν  
έπανορ9·ο>8’η- ή
κατά τής αγίας «ποστολικής έδρας γενομένη αδικία, πάσα 
απόπειρα .κα ί .--πάσα χροσπά&εια,. χρόςτήν διαρκή εΙρήνην 
τοΐΓ κόσμου, -κα&ίσταταιματαί«, άκαρπος καί ανωφελής. Ή  
ζ'άλη^κάί :ή ταραχή ' προέρχεται από των άνθ-ρώπων, ή δέ 

τάξις'καϊ ή ,ήσυχία, άπό μόνου του Θεού.
άγιε! :Ιν ω καιρφ σόμπας ό Χριστιανικός κόσμος 

,άγάλλεται έπί τω Ίωβηλαίώ τής πεντηκονταετούς 
ξερατείας Σρό;,;κα&ικετεύει,·'ταυτοχρό'ϊως, τόν παντοδύναμον 
Θεόν, όπω ς’Σ^Ιλευθορώση άπό των σημερινών θλίψεων καί 
Σ ί άξιώση. όπως ϊδης ήμέρας άγα&οτέρας'καί φαιδροτέρας

Καί ό πιστός τής Ουγγαρίας λαός, όστις μετά πολλάς 
χεριπετέίας καί έθ-νικάς συμφοράς,' διέμεινεν άφωσιωμένος 
πάντοτε είς τήν αγίαν καί καθολικήν πίστιν του πρώτου καί 
αγίου αυτου βασιλέως, ον ό σύγχρονος Πάπας ό τών απο
στόλων διάδοχος, ίσαπόστολον άνεκήρυξεν, ό ευσεβής καί 
πιστός λαός. τής Ουγγαρίας, άγιε Πάτερ! σπεύδει πρώτος 
μεταξύ τών άλλων · εθνών καί λαών του Χριστιανικού κό

σμου, όπως Ιν 
τήήμέραταύτη 
τής έορτήςΣου, 
Ικφ ρά σ η  τόν 
σεβασμόν, τήν 
αγάπην καίτήν 
άφοσίωσιν αυ
τού, προς τόν 
α ρ χη γό ν  τής 
κα&ολικής έκ- 
κλησίαςκαΟ-ότι 
καί μεταξύ τών 
άλλων Ιίλνών 
καί λαών, αυτός 
μάλλον έλαβε 
παρά τής αγίας 

άναριδ- 
μήτους ευεργε
σίας καί χάρι- 
τας· ό Πάπας 
τής'Ρώμης,διά 
του αγίου βα- 
πτίσματος άνε- 
δέξατο καί κα
τέταξε τό Ουγ
γρικόν έίίνοςέν 
τω άριΟ·μ£> το>ν 
είς Χ ρ ισ τόν  

πιστευόντων 
λαών, καί ούτως 
Ιξ η σ φ ά λ ισ εν  
αΰτω πατρίδα 
καίυπαρξιν, με- 
ταξύτώνάλλων 
τής χριστιανι
κής Ε υρώ πης 
λαώ ν παρά δε 
τω πλευρω τών 
ρωμαίων άυτο- 
κρατόρων, οίτι- 
νες μόνον τάδι- 
καιώματα καί 
τάπρονόμια αυ

τών, ουχί δε και τά  σχετικά καθήκοντα έξήσκουν, συνή&ως, 
επί τους υπηκόους καί πιστούς λαούς, τό  ήμέτερον Ουγγρι
κόν εδ·νος, διά μόνης της προστασίας τής αγίας 'Ρωμαϊκής 
Ιδρος, διέμεινεν Ιν τώ.δικαιοίματι αυτού ■ ανεξάρτητον καί 
αυτόνομον. .

*0 Πάπας, προ πολλών ήδη εκατονταετηρίδων, άπέ- 
στειλε τφ φιλοχρίστω καί -πρώτω χριστιανώ βασιλεΐ τής 
Ουγγαρίας, Στεφάνω τω Α '. στέμμα βασιλικόν, έπ’ ,«γ«θ·φ.# 
τής Ικκλησίας καί προς τιμήν τού ουγγρικού έ&νους, άλλα 
καί μετά τού ίερού τουτου στέμματος, καί τόν τίμιον σταυ-

Ο Π Α Π Α Σ  Λ Ε Ω Ν  ΙΓ'.
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ρον .'καί το δεΐον χρίσμα τοϋ άποστολικού αξιώματος. ‘Ο 
Πάπας έκάλεσεν αγίους τούς έν τάϊς χριστιανικαΐς άρετάΐς 
.και ήρ.ω'ϊκ,οΐς κατορδώμασι διαπρέψαντας απογόνους τού 
Ά ρπ ά δο ν , του έπήλυδος αρχηγού του έν Ευρώπη έκ τής 
Άσίας μεταναστεύσαντος Ουγγρικού λαού, όστις έσται πάν
τοτε έντιμος και Ισχυρός, ένόσω τιμά καί έπικαλεΐται τούς 
αγίους αυτού προγόνους εις βοήδειαν κάι αρωγήν.

*0 Πάπας τής 'Ρώμης, κατέσβεσε πολλάκις τό όλέδριον 
πυρ των έσωτερικών έρίδων καί διενέξεων, ύφ’ ών κατετρύ- 
χετο κατ’ άρχάς, έ προς τόν χριστιανικόν βίον κάι την χρι
στιανικήν παίδευσιν κάι ανατροφήν δυσκόλως συμμορφού- 
μενος ουγγρικός λαός, και διά  των πατρικών αυτού παραι
νέσεων, άπέκρουσεν από τής ουγγρικής πατρίδος πολλούς και 
φοβερούς κινδύνους, παρεμύδησε τους μικρόψυχους και όλιγο- 
πίστους, ένέπνευσεν έργα και πράξεις ήρωϊκάς, ¿ζωογόνησε 
τάς τε9·λιμμένας καρδίας των προγόνων, διά τής Χριστιανι
κής έλπίδος και πίστεως, κατέδειξε τήν ασφαλή οδόν και 
και τούς όρους τής ποδουμένης έλευδερίας, και έπί τέλους 
προσεκάλεσε τούς Χριστιανούς Ηγεμόνας τής Ευρώπης προς 
βοήδειαν ήμών, άπέστειλε τά  στρατεύματα αυτού είς τήν 
ήμετέραν πατρίδα προς άπελευδέρωσιν αυτής από τής ξένης 
κυριαρχίας, ¿δαπάνησε χρυσίον καί άργυριον είς τάς στρα- 
τιωτικάς προπαρασκευάς, καί τέλος πάντων, μετά δύω αιώ
νων περίπου αλλόφυλον δουλείαν, άφ’ ό 3 έδραύσ9·η ό έφ’ 
ήμάς ξενικός ζ υ γ ό ς ....................................................................

Ό  άγιος Πατήρ κατώρδωσε και τότε, ώστε τό ούτως 
έλευδερωδέν ήμέτερον έ9·νος νά διατηρήση τά  αρχαία αυτού 
δικαιώματα τής ανεξαρτησίας καί τής πολιτικής αυτονομίας, 
είς δε τους κα9’ ήμάς χρόνους, Συ εΤ, άγιε πάτερ, ¿στις έν 
τη πάντα τόν κόσμον έμπεριλαμβανουση μερίμνη Σου, ύπέ- 
μνησας είς τους ηγεμόνας καί τούς λαούς τάς αναπόφευκ
τους- καί 9-εμελιώδεις άληδείας καί άρχάς τής κοινωνικής 
προόδου καί άληδούς ευημερίας, καί τελευτάίον ¿ν ταΐς έπι- 
σΐολαΐς Σου προς τούς έπισκόπους τής Ουγγαρίας, κατέδει- 
ξας πώς προκόπτει καί ακμάζει ό χριστιανικός ήμών βίος, 
έν πάση ευσεβεία καί χρηστότητι.

Ή  Ιστορία, ή αψευδής αύτη μάρτυς τών παρελΟ-όντων 
χρόνων, ό απροσωπόληπτος ουτος κριτής τών άνδρωπίνων 
πράξεων, βέβαιοί ήμάς, άγιε Πάτερ, ως άναγινώσκομεν είς 
τάς ίστορικάς βίβλους του ε&νους ήμών, δτι ήμεΐς οί 
Ούγγροι, παρά τής αγίας ‘Ρωμαϊκής έδρας ήξιώδημεν απεί
ρων ευεργεσιών, άπό χιλίων ήδη περίπου ¿τών.

Σύ δε νυν, πάτερ άγιε, δεν ζητείς τήν έξωτερικήν λάμ- 
ψιν τής έξουσίας, άλλα μόνον δέλεις τήν αδίκως άφαιρεδεΐ- 
σαν έλευδέρίαν Σου, τήν αξίαν, τήν ασφάλειαν, τήν ανεξαρ
τησίαν σου, καί τό ¿ν τή κοινωνική τάξει τοσοΰτον άναγκαΐον 
παπικόν κύρος· δεν είναι ό πό9-ος σου, όπως έξουσιάζης έπι' 
τούς βασιλείς καί τά έδνη, άλλ’ όπως πρός σωτηρίαν αυτών, 
ό ’Ιησούς Χριστός ό υίός.τού Θεού, καί ή αιώνιος αυτού 
άλήδεια, διέπη καί όδηγή αυτούς, πρός παν άγα9·όν καί σω
τήριον οΰδένα δέλεις νά καταπιέσης, άλλ’ έκαστον νά ύψώσης 
καί νά ευφράνης, ούδένα νά βλάψτ,ς, άλλ’ έκαστον νά ώφελή- 
σης· αυτός είναι ό πόθ*ος σου καί ή ευχή σου- είρηνικαί καί έμ- 
πιστευτικαί σχέσεις μεταξύ τών ¿9-νών, άμοιβαία αγάπη καί 
αλληλοβοήθεια, μεταξύ τών διαφόρων τάξεων τού λαού — 
τούτο είναι ή πρωτίστη αρχή σου, ό κανών καί ή συμβουλή 
σου· Σό εΐ καί διαμένεις διά παντός, ό πρώτος ίερεός του 
θεού, ό πατήρ τών ήγεμόνων καί τών λαών (εδγε, άριστα).

"Οταν τα  έδνη καί οί άρχοντες αυτών, καί είς κοσμι- 
κάς έτι υποδέσεις άποτείνονται πρός Σέ, ως προς μεσίτην 
καί διαιτητήν, τότε ή είλικρίνεια καί ή άμεροληψία, είναι 
ό λαμπρός τών λόγων σου χαρακτήρ· εν τη δικαία σου 
κρίσει, προσπα9·εΐς όπως συμβιβάσης καί συνδιαλλάξης τα 
άντίδετα μέρη, καί τόν μεν άσδενή υπερασπίζεις έν τώ δι- 
καίω αυτού, τόν δε ισχυρόν διδάσκεις τά  καδήκοντα αυτού, 
λαλεΐς είς τάς καρδίας άμφοτέρων, καταπραΰνεις τους έν 
οργή καί έν έξάψει όντας, καί ώς άρχων τής είρήνης, γι- 
νώσκεις όπως προσφέρεις είς τούς διαμαχομένους τόν άπό 
τής έλαίας ώραΐον κλάδον τής είρήνης. Καί έ«γ οί παρά 
Σου εόεργετηδέντες σοί προςφέρουσι νυν τό πικρόν τής αχα
ριστίας ποτήριον, τό ουγγρικόν όμως έδνος, ουδέποτε ¿φάνη 
άχάριστον πρός τήν άγίαν'Ρωμαϊκήν έδραν (μάλιστα, μάλιστα).

Μετά τών ίερών τούτων αίσδημάτων τής ευγνωμοσύνης 
ήμών τε καί τών ήμετέρων προγόνων, έν τη λαμπρά ταότη 
έορτη τού ένδοξου βίου Σου, παριστάμεδα ευλαβώς, τήν 
ώραν ταύτην, ένώπιόν σου ημείς τά  πνευματικά σου τέκνα, 
όπως έκφράσωμεν τά  ήμέτερα συγχαρητήρια, άλλά ,καί βε- 
βαιώσωμεν τήν πρός Σε άγάπην, ύπακοήν καί άφοσίωσιν.

Πάτερ άγιε! Σύ ό πένης τών πενήτων, καί διά τής 
δωρεάς καί προσφοράς τών πιστών τής έκκλησίας τέκνων, 
άδιαλείπτως μερίμνων υπέρ τών απανταχού πτωχών καί από
ρων αδελφών, πρόσδεξαι εύμενώς, δεόμεδά Σου, τό συλλε- 
γέν τούτο δηνάριον*) τής οίΐκής ήμών αγάπης, ώς καί τά  
ιερατικά καί έκκλησιαστικά ταύτα άμφια καί σκεύη, ών 
χρήζουσι χιλιάδες άπόρων Ικκλησιών.

’Επί τέλους, καδικετεύομέν Σε, εύλόγησον, άγιε Πάτερ, 
τόν άποστολικόν ήμών βασιλέα Φραγκίσκον ’Ιωσήφ τόν A‘. 
(ζήτω ό βασιλεύς) εύλόγησον τήν αύτοκρατορικήν καί βασι
λικήν οικογένειαν, τήν βασιλεύουσαν έφ’ ήμάς; εύλόγησον 
τό ουγγρικόν έδνος· εύλόγησον καί ήμάς τους παρισταμέ- 
νους νυν ένώπιον τού αγίου προσώπου σου· γένοιτο δέ όπως 
ή ευλογία σου χαράσχη ήμΐν τήν δείαν άντίληψιν, τήν έσω- 
τερικήν καί έξωτερικήν ειρήνην, τήν πρός τά  άγαδά πρόοδον, 
καί τήν ένίσχυσιν πρός τόν δεοφιλή καί φιλάνδρωπον βίον.1

Έ ν  Β ο υ δα π έσ τη , τή 20. Νοεμβρίου 1887.
Τής ύμετέρας άγιότητος Τέκνα έν Χριστώ 

καί δούλοι ταπεινοί.
Μετά δέ τήν άνάγνωσιν καί υπό της γενικής συνελεύ- 

σεως αποδοχήν καί έγκρισιν τού προσφωνήματος τούτου, ο 
τής συνελεύσεως αντιπρόεδρος κόμης Φερδινάνδος Zichj' 
εΐπεν, ότι τό σοφόν καί άριστον τούτο προσφώνημα συμ
φωνεί κατά πάντα πρός τους πόδους" καί τάς εύχάς τών 
καδολικών τής Ουγγαρίας Χριστιανών, έπειδή είς μέν τόν 
Πάπαν εύχεται πλήρη ανεξαρτησίαν καί τήν προτέραν αυτού 
έλευδερίαν, δ ι’ ής καί μόνης δόναται νά έξασκήση έπί τον

*) Σ. Μ. Τ ί  δηνάριον τούτο της άγάπη« συμποσοίϊται τι« 456 χιλιά
δας φρ· τά ίερά άμφια είς 40  ιερατικά« καί 30 αρχιερατικά« βαρυτίμου« 
«τολά« και ει« διοχίλια λαμπρά χειροτεχνήματα παντό« είδους καί χρη- 
σεω«, άτινα εΐργάαδηοαν ο ί εύλαβεί« δέοποιναι καί δεσποινίδες της ουγγρι
κή« άριστοκρατεία«. Τά δέ εκκλησιαστικά σκεύη είσίν άργυρο καί' χρυσά 
ίερά ποτήρια, δισκάρια κτλ. έν οι« καί τρέΓ« Τιάραι Π απικοί, ών την 
πρώτην έκ χρυσοί!, σμάλτου καί λ&ων πολυτίμων έξειργασμένην, πέμπει 
δβροτ πρέ« τόν έορτάζοντα Πάπαν ή  βασίλισσα τη« Ουγγαρία«’Ελισάβετ, 
γυνή λίαν περί τά 'ίεϊα  ευλαβής. Πάντα δέ ταΰτα πριν ?  άποσταλδσιν 
εΐ« τό Βα«κα.νόν τη « 'Ρ ώ μη « , έξετέ&ησαν έν τή μεγάλη αΐ&ουση τοδ εν
ταύθα φιλολογικού Γυμνασίου των Π ια ν ισ τώ ν  (σοφών καδηγητών. και ευ· 
παιδευτων διδασκάλων του μοναχικού τάγματος δσ ο ίιπ ιο ι Ρίαηιιη), άτινα 
καί έπεσκέφδησαν πολλαΐ χιλιάδε« φιλοκάλων καί περιέργων,_ έπί πληρωμή 
εΐσιτηρίφ 40  λεπτών.
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κόσμον τήν σωτήριον αυτού έπιρ^οήν (παρατεταμέναι ζητώ- 
κραυγαί καί χειροκροτήσεις), είς δε τόν ήμέτερον άποστολι
κόν καί άγαπητόν βασιλέα Φραγκίσκον ’Ιωσήφ τόν Λ'., εύ
χεται ένδοξον καί μακροχρόνιον βίον (ζήτω ό βασιλεύς).

Αφ’ ου δε τελευτάίον, κατά παράκλησιν τού κόμητος 
Ζϊοδχ ό αρχιεπίσκοπος 8ο1λορρβΓ ηυλόγησε τούς παρόντας 
καί μετά τινας ώρας είς ‘Ρώμην απερχομένους πεντακοσίους 
προσκυνητάς, καί ηύχήδη αύτοίς αίσιον κατευόδιον, διελύδη 
ή Συνέλευσις αύτη, έν χαρά καί άγάπη άδελφική, καί έν 
εΰχαΐς έγκαρδίοις τών ένταύδα μενόντων πρός τούς είς τήν 
αίωνίαν πόλιν τής ‘Ρώμης, περί τήν έσπέραν τής αυτής ημέ
ρας άπερχομένους φίλους καί συγγενείς.

Ναί, φίλε τής Κλειονς άναγνώστά, έδνη ευνομούμενα, 
καί επομένως εύημερουντα, καί έκ παιδικής ηλικίας λαμβά- 
νοντα τήν άπαιτουμένην ή9·ικήν τε καί δρησκευτικήν μόρ- 
φωσιν καί έκπαίδευσιν, ουτω τιμώσι καί άγαπώσι καί τούς 
πνευματικούς αυτών αρχηγούς· καί τρανή πρός τούτο άπό- 
δειξις τό ουγγρικόν έδνος, ουτινος τήν πρός τόν άρχηγόν 
τής έκκλησίας αυτού εύλάβειαν, άγάπην καί άφοσίωσιν Ιγνως, 
έκ τών προαναγνωσδέντων, άναμφιβόλως.

Καί είναι μέν άληδές ότι ό εύκλεώς ήδη Παπεόων 
Λέων ΙΓ'. διά  τε τών λόγων καί τών πράξεων αυτού έπε- 
σπάσατο τόν δαυμασμόν καί τόν σεβασμόν τών τε οικείων

τής πίστεως καί τών άλλοτρίων, και άπέδειξεν έαυτόν, διά 
τής μεγαλοφροσύνης καί τής χριστιανικής αυτού αρετής, 
έξοχον, άληδ-ώς, καί έκτακτον άνδρα, καί διά τούτο έν τή 
εορτή τού ’Ιωβηλαίου αυτού συνεχάρησαν αυτφ διά τε λόγων 
εύσεβα'στων καί δώρων πολυτελών, οί άρχοντες καί οί βασι
λείς,, μονονουχί, πάσης τής γής, χριστιανοί τε καί έδνικοί, 
άλλ’ ούχ’ ήττον όμολογητέον, ότι τό χριστιανικόν δρησκευ- 
τικόν αίσδημα ζή καί ακμάζει καί όσημέραι άποφέρει άγλαούς 
καί δαψιλείς τούς καρπούς μάλλον μεταξύ τών λαών τής 
δυτικής χριστιανωσύνης.

Άλλά καί σύν πάσι τούτοις, ούδεμία αμφιβολία, ότι καί 
ήμεΐς οί όρδοδοξοι τής ανατολικής Έκκλησίας χριστιανοί, 
έπί τφ  πρρσεχεΤ Ίωβελαίω τού οίκουμενικου πατριάρχου, καί 
μάλιστα τού νυν εύκλεώς πρός κοινήν χαράν καί κατ’ ευδο
κίαν Θεού πατριαρχεύοντος Διονυσίου τού Ε'. τού άπό Άδρια- 
νουπόλεως, ή καί άλλου τών μακαριωτάτων πατριαρχών καί 
πνευματικών αρχηγών τής αγίας καί όρ9·οδόξου ήμών έκκλη
σίας, ούδεμία, λέγομεν, αμφιβολία, ότι καί ήμεΐς δά  άπο- 
δείξωμεν τότε διά λόγων καί δώρων τήν πρός αυτόν όφει- 
λομένην τιμήν καί εύλάβειαν, βεβαιούντες ουτω τήν πατρο- 
παράδοτον καί ζώσαν ήμών άφοσίωσιν, πρός τήν. πίστιν καί 
τήν έκκλησίαν τών πατέρων ήμών.

(Έ ν  Βουδαπέυτη.)

Σ Α Π Φ Ω.
(ΜϊΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

(συνέχεια.),

Έ π ί τινα χρόνον ¿σιώπησαν πάσαι μετά τό τέλος τού 
άσματος, διότι ήσαν βαδέως συγκεκινημέναι έκ τής έννοιας 
καί τής μελωδίας αυτού· κατόπιν στραφεΐσα χροέβη ή Σαπφώ 
καί ¿πλησίασε μίαν κόρην, ήτις έφαίνετο καί ώς ή νεωτερα 
έν τω παρδενικω όμίλω, δέσασα δέ τήν χεΐρα έπί τής 
πλούσιας καί ξανδής κόμης της εΐπεν, ένφ τό κοράσιον 
ήρυδρία: -

„Νομίζω, Ά τδίς μου, δτι αυτή ή ’Αφροδίτη έδωκεν είς 
τό χλήκτρόν Σου σφαλεράν διεύδυνσιν, διότι παρατονία τις 
έκ της κιδάρας Σου προελ&ούσα χροςέβαλε τήν ακοήν μου. 
Αλλά Σύ έχεις τρόπον, δ ι’ ου νά τύχης συγγνώμης παρά 

τής δεας. ‘Ο Λάριχος Σέ περιμένει έκεΐ είς τόν προ9·άλα- 
μον. Δεήδητι μετ’ έκείνου πρός τήν καλήν 9·εάν.“

Τό νεαρόν κοράσι ον ήρυδρίασεν έτι μάλλον έπί τοΐς λο'- 
γοις τούτοις, καί ένω πάσαι ήγέρδησαν διά ν’ άπέλ9·ωσιν 
είς τά  ίδια, ή ποιήτρια πρός αυτάς στραφεΐσα, είπε:

,,Αύριον 9·ά συνέλδωμεν κατά τήν ώρισμένην ώραν, πρέ
πει δέ όλαι νά προςέλ9-ητε έγκαίρως. Μία έξ υμών πρέπει 
ν’ ανακοίνωση τούτο καί είς τήν "Ηρινναν, ίτ ις  μάς ¿λη
σμόνησε σήμερον, χωρίς νά μα'δω τόν λόγον τής απουσίας 
της. Σύ, Ναννώ, δέν κατοικείς είς τήν γειτονείαν της;“ 

Ενώ έν τών κορασίων άπήντησε καταφατικώς πρός τήν 
έρώτησιν ταύτην τής Σαπφους καί έφέροντο τδη πάσαι όμου 
αί κόραι πρός τήν έξοδον, άπό τής άντικειμένης είςόδου είς- 
ήλδεν ή άπουσιάσασα μαδήτρια μέ βραδόν καί μεγαλοπρεπή 
βηματισμόν, λευκότατη ώς ή χιών τήν όψιν, πρός ήν δυς- 
αρέστως αντετίδετο ή υπερβολικώς μέλαινα κόμη της, καί 
σιωπηλή ¿χαιρέτισε τήν ποιήτριαν. Εύδύς δ ’ ότε εΤδεν, ότι 
εύρίσκετο μόνη μετά τής Σαπφους, έπεσεν είς τάς άγκάλας 
της μέ σπασμωδικούς λυγμούς.

,Λι ονομα τού Διός καί όλων τών δεών, "Ηριννά μου“,'

ειπεν ή Σαπφώ, ,,τί έπαδές; Ποιος πόνος τινάσσει ουτω τά  
μέλη Σου; Μήπως έχασες κανέν χειρόγραφον ποιήματος Σου;“ 

Άλλ’ έπί μακρόν έτι τό έρατεινδν κοράσιον, μόλις εικο
σαετές, δέν ήδύνατο νά όμιλήση έκ τής έξάψεως καί τού 
πόνου, καί έπί τέλους έψιδόρισε τάς εξής λέξεις:

„Διά παντός μ’ έγκατέλιπε καί έγραψε πρός τήν δείαν 
μου, ότι παρήτησε τήν ιδέαν νά νυμφευδή μετ’ έμού.“

Ά μα άκούσασα τούς λόγους τούτους της κόρης ή Σαπφώ' 
έξέφυγε άπό τής περιπτύξεως καί σταυρώσασα τάς χεΐρας έπί 
τού στήδους είπε μετά τρεμούσης φωνής, ένω σπινδήρας 
οργής έξέπεμπον οί όφδαλμοί της:

„Πώς, λέγεις τήν άλήδειαν, κόρη· μου; Σ ’ έγκατέλιπεν 
λοιπόν ό Αλκαίος, αυτός, όςτις είς τόσα άσματά του λέγει, 
ότι δ’ άπέδνησκεν αν δέν Σ ’ άπέκτα, Σ ’ έγκατέλιπεν, άφοΰ 
έπί τόσους μήνας Σας συνέδεε τοιοΰτος έγκάρδιος δεσμός;1* 

„Ναί, Σαπφώ μου“, υπέλαβεν ή "Ηριννα παραφορώτερα 
έδυρομένη, ,,μ’ έγκατέλιπε διά παντός. Άπό χολλού ήδη 
εΐχον έγώ παρατηρήσει τήν αδιαφορίαν του, καί όμως πάν
τοτε άπέκρουον τάς διαβεβαιώσεις άλλων περί τής κλίσεώς 
του πρός τήν Ανδρομέδαν, μέχρις ου ή χδεσινή έπιστολή 
του πρός τήν τροφόν μου μάς διεφώτισε περί πάντων καί 
μας ¿βεβαίωσε περί τής άληδείας τών διαδιδομένων άπό τίνος 
φημών.“

,,Είνε λοιπόν άληδές“, άνεφώνησεν ή Σαπφώ έξημμένη, 
,,ό,τι αί δεραπαινίδες καί οί δούλοι έψι9·ύριζον άπό πολλού, 
ότι δηλ. τό τρομερόν έκεΐνο γύναων έσαγήνευσε καί αυτόν; 
’Εκείνο τό γόναιον, το όποιον δέν έμαδεν ακόμη νά περι- 
ζωσδη σεμνώς τό φόρεμά του; Δέν ήρκέσδη άφαιρέσασά μέ' 
ήδη ίκανάς μαδητρίας, τώρα Ικτείνει τάς χεΐρας είς- τήν 
καρδίαν τών έραστών των καί τούς· δηλητηριάζει, διά  να 
σπείρη δλΐψιν καί ταραχήν είς τόν μικρόν όμιλόν μου; ΤΩ
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Ζεϋ, πώς εΐνε δυνατόν νά φέρη ή γη Σου τόσην χαμέρπειαν! 
— Και μάλιστα τούτον, όςτις ήτο τόσον οίκεΐος μέ ήμάς, 
όςτις ήν φίλος του οικου μας καί των άγώνων μας, καί 
τούτον λοιπόν κατώρδ·ωσε νά δελεάση! — Λλλ’ οπωσδή
ποτε, από τοΰδε καί εις τό εξής 6 ’Αλκαίος άποκλείεται 
του οικου μου καί τά  ποιήματα του δέν δά  ύπερβώσι τέν 
ουδόν τοίί οίκου τούτου των Μουσών! Περιφρονώ τον άν- 
δρα, όςτις ίρών τοσούτον παραφόρως, έπιορκεΐ αίφνης τόσον 
άσυστόλως. — Μήν τόν υνομάσης πλέον, Ήριννα, λησμόνησέ 
τον, μίσησέ τον καί έκβαλε τήν μνήμην του άπό τής ευαί
σθητου καρδίας σου. Δεν εΐνε άξιος των δακρύων, τά  οποία 
χύνεις χάριν αυτού! 'Γπάρχουσι πολλοί άνδρες, ών δύναται 
νά γείνη. πιστή σύζυγος μία τόσον αξιέραστος ώς Συ κόρη. 
Λησμόνησέ τον!“ .·

Άλλ’ αντί πάσης άλλης άπαντήσεως έρρίφδ-η καί πάλιν 
ή νΗριννα είς τάς άγκάλας τής Σαπφούς καί έκλαιε πικρώς. 
Άφού κατά μικρόν καδησύχασεν όπωςοΰν, εΐπε μόλις άκουομένη: 

„Ουδέποτε &ά τόν λησμονήσω καί δ'εν δ’ αγαπήσω 
κανένα άλλον άνδρα πλέον. °Απαξ μόνον ήδυνάμην νά δώσω 
τήν καρδιάν- μου,.καί δεν τήν έχω πλέον. 'Ο  κόσμος δεν 
έχει κανεν θέλγητρου -του λοιπού, καί δά  κατέλδω είς τόν 
τάφον άνύπανδρος. νΩ Σαπφώ μου, πόσον δεινώς υποφέρω!“ 

Ή  ποιήτρια έκράτησεν έπί μακρόν τήν νεαράν κόρην 
είς τάς άγκάλας της καί δάκρυα τινα έξωλίσδησάν ήδη άπό 
των όφ&αλμών της, δταν προςέβλεψε τό πάσχον καί κατα- 
τε&λιμμένον κοράσιον, όπερ έστηρίζετο έπί του στήδ-ους της.

Ή  σκηνή αυτή ήθ-ελε προφανώς παρατα&ή έπί μακρόν 
ετι, άν δεν προήρχετο έκ τής δύρας τού προθ-αλάμου ή 
Ατδ-ίς, ήτις ήγεν έκ τής χειρός τόν μνηστήρα της καί νεώ- 

τερον τή ς . Σαπφούς αδελφόν Λάριχον. Ούτος ήν λαμπρώς 
ένδεδυμένος» έφερε πορφυρουν χιτώνα καί πολυτίμους δακτυ
λίους. Άμφότεροί. ήκτινοβόλουν έκ χαράς καί έμειναν έκ
πληκτοι άμα.ίδόντες τό δρηνοΰν έκείνο σύμπλεγμα.

Ή  Σαπφώ' απηλλάγη- άπό των βραχιόνων τής φίλης 
της καί έδραβεν.είς προϋπάντησιν. του ζεύγους, έσφιγξεν 
άμφοτέρων· τάς χείρας καί ώδήγησεν αυτούς πρός, τήν δρη- 
νούσαν Ήρινναν..

.„'Ο Αλκαίος“, ήρχισε νά λέγγ, ,,έπρόδωσε τήν φίλην 
μας, πρός τήώ οποίαν επί τόσους μήνας ώμολόγει τόν ειλι
κρινή καί περιπαδ-ή έρωτά του. Ή δωκε τήν καρδίαν του 
είς. τήν Ανδρομέδαν, ήτις ύπερέβη ουτω παν μέτρον αδικίας 
καί άνοσιουργίας. . Όρκίσδητι, Λάριχε, ότι παύεις άπό τούδε 
τήν πρός τόν Αλκαίον φιλίαν, χωρίς ν’ άπιστήσης διά τούτο 
ιερός τήν αριστοκρατικήν μερίδα, καί ότι δά  έκδικήσης τήν 
ταλαίπωρον Ήρινναν, άμα παραστή ή πρός τούτο ευκαιρία.“ 

Ό ’Λάριχος, όςτις.δέν ήτο έτι τριακονταετής, ένεκα 
ό'μως τής. περί τούς τρόπους άβρότητος καί εύγενείας έτι- 
μή&η. υπό. της πόλεως διά τού άξιώματος τού οίνοχόου, 
ώρκίσδη καί είπε:

„Χωρίζομαι' διά' παντός άπ’ αυτού καί δέν δ-’ άπαλ- 
λαχδή ευκόλως, όταν τόν συναντήσω!“ Μετά τούτο ¿πλη
σίασε, τήν ’Ήρινναν, ήτις παρηγορεΐτο έν τώ μεταξύ υπο των 
δωπευτικών λόγων της Ατδ-ίδος, έδωκεν αύτη τήν χείρά του 
καί προςέβλεπε .περίλυπος τήν κάτωχρον κόρην, ήτις'ιστατο 
βεβυδισμένη ε ίς . τήν έσχάτην απελπισίαν καί δεν ,ήδόνατο 
ν’ άρδρώση ούτε λέξιν. Τήν ώδήγησε δε σιωπηλός είς τά  
ενδότερα του οίκου, όπου Ιμελλον νά παρακαδίσωσιν είς κοι
νήν πάντες όμού τράπεζαν, ής μετέσχε καί ή Κλεΐς, τό εν
νεαετές 6-υγάτριον τής'Σαπφους. Μετά τήν λιτήν έστίασιν, 
έβαλαν τήν νΗρινναν νά κοιμηδή έπί μαλακού άνακλίντρου,

διά νά λησμονήση διά του ύπνου τήν οδύνην της, αυτοί δέ 
μετέβησαν είς δροσερόν τ ι δωμάτιον, διά νά διέλδωσι τάς 
μετά μεσημβρίαν ώρας είς ονειροπολήσεις.

II.
Μετά τήν μεσημβρινήν τής μικράς οίκογενείας έστίασιν, 

ή μ'εν Κλεΐς έστάλη είς τόν κοιτώνα διά ν’ άναπαυδή αμέ
σως, ή δε Ή ριννα άκολουδ-ουμένη υπό δούλης άπήλδεν είς 
τά  ίδια καί ό Λάριχος είς συμπόσιον φίλων του. Αλλ’ ή 
Σαπφώ έξήλδ-ε μετά τής νύμφης της έξω τής πόλεως πρός 
τόν αίγιαλόν, ’Εκεί έκάδισεν ή ποιήτρια Ιπί τίνος βαδμί- 
δος προεξέχοντας βράχου, όςτις ύψούτο αμέσως υπέρ τήν 
-χρυσίζουσαν τής παραλίας άμμον, ή δέ Ατδ-ίς προύχώρησεν 
πολύ άπώτερον πρός τήν έκείδ-εν έκτεινομένην ακτήν πρός 
άναζήτησιν κογχυλίων. '.0  ήλιος δέν είχε δύσει ακόμη καί 
ή ανταύγεια των τελευταίων άκτίνων του έφαίνετο έπί τού 
προεκτεινόμενου υγρού τής δαλάσσης κατόπτρου, λάμποντος 
έν έρυδρα μαρμαρυγή, έφ’ όσον παρήλλασσον επ’ αυτού όλα 
τού χρυσού .τά χρώματα. Τά όρη τής άντικειμένης ήπείρου 
έλαμπον έπίσης υπό μαγικόν φωτισμόν, τά  δέ παρά τήν 
αντίπεραν ακτήν οικήματα διεκρίνοντο ήδη σαφέστερον ώς 
έκ της ήλιακής άντανακλάσεως.

Ή  Σαπφό, Ιστήριξε τήν κεφαλήν έπί τής ’χειρός της 
ρίπτουσα τό ονειροπόλον καί σκοτεινόν βλέμμα της ότέ μέν 
έπί τών μικρών καί φλοισβιζόντων κυμάτων, «τινα έκυλίοντο 
πρό τών πόδών της, χωρίς όμως ποτέ νά έγγίσωσιν αυτούς, 
ότέ δέ πρός απώτερα τού όρίζοντος σημεία, πρός μεσημ
βρίαν, όπου έχρύσιζε πρό πάντων ό πόντος, άλλοτε δ ’ ήκροάτο 
τού ψιδ-υρισμού, όςτις προήρχετο μακρόδ-εν έκ τών φίλοπαιγ- 
μό,νων Νηρηΐδων. ’Από πολλών έτών προύτίμα ή Σαπφώ τόν 
βράχον ¿κείνον ώς τήν προςφιλεστέραν άποψιν καί οσάκις 
ηυκαίρει ήρχετο εκεί. Έ κεΐ ένεπνεύσ&η καί έσχεδίασε τά 
πλείστα ποιήματά της. Έσυνείδ-ιζε νά φέρη μεδ·’ έαυτης 
πάντοτε δίπτυχόν τ ι δελτίον εντός έλεφαντίνης δ·ήκης ώς 
καί γραφίδα, διά νά γράφη αμέσως πασαν αίφνιδίως έπερ- 
χομένην ίδέαν ή σκέψιν καί στίχους έτι ολοκλήρους. ’Εκεί 
επίσης κατέπινε πασαν δ-λιψιν, ην άπεκόρ,ιζεν έκ τής βιωτικής 
πάλης. "Οτε έζη ό σύζυγός της, ρ.ετ’ εκείνου περιεπλανατο συν- 
ήδως είς τό μέρος έκείνο, καί όταν ένίοτε αυτή ανεπαύετο έπί 
του βράχου, έκείνος προύχώρει άπώτερον πρός τήν παραλίαν.

Κατά χρώτην φοράν παρέλαβε σήμερον μεδ’ έαυτής 
τήν Ατδίδα, ήτις πρό ολίγον ήμερων έμνηστεύδη τόν Λάρι
χον. Κατά τήν στιγμήν όμως ταύτην δέν είχε τόν νούν της 
είς τήν άνδηράν κόρην, ήτις ολίγον μακράν συνέλεγε κογ- 
χύλια έκ τού αίγιαλού, άλλ’ είς τήν Ήρινναν, τήν νεαραν 
ποιήτριαν, τής οποίας ή όψις τόσον τήν συνέκίνησε καί τήν 
κατέπληξε σήμερον τό πρωΐ, διότι ή Σαπφώ ύπώπτευσεν ώς 
δανατηφόρον ,τό; ψυχικόν τής άτυχούς κόρης πάδος.

Είς τοιαύτας δλιβεράς βεβυδισμένη σκέψεις διεκόπη 
υπό τής Ατδ-ίδος, προςελδούσης ελαφρώς,’ οπως δείξη είς 
τήν διδασκάλισσαν σπάνιά τινα λιδάρια. ·.

„Δέν Σοι φαίνεται περίεργον, Ά τδίς μου — εΐπεν ή 
Σαπφώ — οτι άπό πολλών ήδη έτών έπισκέπτομ.αι τακτι- 
κώς αυτήν έδώ τήν δέσιν καί πάντοτε ευρίσκω αναψυχήν 
καί Ιμπνευσιν; Εΐνε άδύνατον νά φαντασδής οποίον δέλ- 
γητρον εΐνε δ ι” έμέ ή δέα τού απέραντου πέλαγους, όπερ 
τόσον ήσυχον καί τόσον φοβερόν εΐνε ένίοτε, καί πόσον μέ 
δέλγει ή δέα τών αεικινήτων κυμάτων, τών όποιων άγνωστος 
εΐνε είς ήμας ή άρχή καί τό τέρμα. "Οταν καδίσω έδώ καί 
άφεδ-ώ είς τάς συνήδεις Ονειροπολήσεις μου, δέν παρέρχεται

Ε ΙΡ Η Ν Η .
Εΐκών υπό Γαβριήλ
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πολλή ώρα, και ακούω τόν ψιθυρισμόν των Νηρηΐδων και Ταΰτά λέγουσα έλαβε διά  της χειρός τήν Ά τθίδα, ητις
τούς θωπευτικούς των Τριτώνων λόγους, και βαθμηδόν γί- έκάθισε πλησίον της Σαπφούς έπί του βράχου, 
νεται έναργεστέρα ή .συνομιλία των, θειοτέρα καί τελειότερα „Γνωρίζεις, Σαπφώ μου — εΐπεν ή Ατθίς Ιρυθριώσα —
τής έν τω άτελει ημών κόσμω, καί κρατώ τους λόγους των ότι ή μήτηρ μου έχει παρά τήν λεωφόρον τής Μεθόμνης
είς τήν μνήμην μου, καί όταν γράφω κανέν έρωτικόν ποίημα, μικράν έπαυλιν, όπου συνήθωςμένομεν έπί τινα χρόνον κατα
τούς μεταχειρίζομαι, και διά τούτο οί άνθρωποι εύρίσκουσι τό θέρος. Καί έφέτος λοιπόν έπήγαμεν έκεϊ. Κ ατάπινα
τήν ποίησίν'μου ουρανίαν''καί'θείαν καί ούχί άνθρωπίνηυ. λίαν θερμήν ήμε'ραν, περί τήν μεσημβρίαν, έξήλθον είς το
Κατόπιν πάλιν βλέπω τά  ανάκτορα τού Ποσειδώνος, έκτι- παρακείμενον γνωστόν Σοι άλσος τής Αρτέμιδος, διά ν
σμένα έν τω βυθω τής θαλάσσης έκ κρυστάλλου, καί παρα- απολαύσω τήν διαρκή έκέΐ δρόσον άλλ’ εΐχον, ^φαίνεται,
τηρώ πώς κύκλω αύτών οί ιχθύς καί τά  θαλάσσια τέρατα τόσον ήδη καταβληθή υπό τού καύσωνος, ωςτε ευθύς, αμα
πλησιάζοντα προςπαθούσι νά διΐδωσιν έκ περιεργείας τά  έν- έφθασα έκε~, έπεσα έπί τής δροσερας χλόης καί .αμέσως
δον, καί διά τών διαφανών τοιχωμάτων διαβλέπω, πώς οί άκεκοιμήθην. Δέν θά  έκοίμ.ήθην όμως^πολλήν ηδη^ ωραν,
θαλάσσιοι Θεοί σπεύδουσιν εις έπίσκεψιν του αρχηγού των, ντε μ’ έξύπνισε θόρυβός τις, καί όταν ηνοιξα^τούς οφθαλ-
καί ακούω τάς φιλόφρονας προςαγορεύσεις των καί άκροώμαι μούς μου, ί'στατο πλησίον μου νεανίας-τις, όςτις^διά τής
κατόπιν τήν βαρύηχον ομιλίαν τού ένοσίχθονος, πώς κινεί ράβδου'του κατέθραυσε τήν κεφαλήν φαρμακερού οφεως,
τήν τρίαινάν του καί πόσον αυστηρώς διατάσσει. Καί παρ’ ολίγον μακράν τού βραχίουός μου κοιτομένου. Έξεφώνησα
αυτόν κ ά θη τα ιή  ήμερος Αμφιτρίτη, ητις σείει Ιπιχαρίτως μέ όλην τήν δύναμίν μου καί ανεπήδησα καί επειδή^ εφαι-
τούς ξανθούς πλοκάμους της καί επινεύει προς τούς ξένους νόμην πολυ τρομαγμένη, μ’ έπήρεν ό νεανίας^ από τής χει-
της δ ιά : τών γλαυκών ομμάτων της καί παροτρύνει τάς νεα- ρός καί μ’ ώδήγησεν είς τήν έπαυλιν. Ωνομάζετο Λάριχος
ρωτέρας τού Νηρέως θυγατέρας νά ώσιν εύθυμοι καί νά ρο- καί ήτον ο αδελφός τής προςφιλεστατης μοι Σαπφούς. Οταν
φώσι -προθόμως τήν κύλικα τού νέκταρος. Καί εΐνε λελυ- άπεχωρίσδ-ημεν κατά τήν πρώτην εκείνην συνάντησίν μάς μοι
μένη ή κόμη'τών έρατεινών παρθένων καί φύκη άποτελούσι υπεσχέθη, ότι θ’ αφιέρωση είς τον ναόν τού ερωτος μίαν
τα  ένδύματά των, καί ύπ’ αυτά στίλβει τό σώμα των ως άργυράν καρδίαν, εάν ό Θεός ουτος ήθελε τόν ευνοήσει,
λευκότατον ήλεκτρον. "Ολα αυτά τά  βλέπω έδώ, καί Καί όταν πάλιν μετ’ όλίγας ήμέρας κατεγινόμην έπί τής
έάν δεν εΐχον αυτήν τήν θέσιν δέν θά  ήδυνάμην- νά κάμνω μικρας νομής μας άμέλγουσα αίγα, ετυχε νά διέλθη έκεΐθεν
τά ποιήβατά μου, διότι κατ’ οίκον μόνον νά γράφω ήμ- ό ωραίος νεανίας καί αφού μέ ήρωτησεν άν ¿λησμόνησα^τόν
πορώ. Έ κεί μέ πιέζει ή θερμότης καί ό ήλιακός καύσων προχθεσινόν τρόμον μου, μ’ έβοήθησε καί έφέραμεν ομού
καί μόλις δύναμαι ν’ άναπνευσω- από τών πεπυρακτωμένων είς τήν οίκίαν τό άγγεΐον τού γάλακτος καί μοι  ̂διηγήθη
τού οικοδομήματος λίθων έκπέμπεται πνιγηρά τις πνοή, ή καθ’ οδόν, ότι είδε θαυμαστόν τ ι όνειρον, καθ ο ο Ερως
όποία μας αναγκάζει νά παύωμεν πάσαν, σκέψιν, καί πάσα τω υπεσχέθη παν καταθόμιον. Τότε τω έδωκα τήν χεΐρά
Ιργασία αποβαίνει αδύνατος. Άλλ’ έδώ αερίζεται τό θερμόν μου καί τω είπον, ότι καί είς έμά ύπέσχετο ό Έρως τήν
μου μέτώπον υπό τής θαλασσίας αύρας, καί έλαφρυνεται τό προστασίαν του καί άν συμμερίζεται καί αυτός τά  αίσθή-
βάρος τής κεφαλής μου καί έλευθεροϋται ή δεσμία καθ’ ματά μου, τότε ή εύνοια τού Θεού ήν δι’ άμφοτέρους έξ-
όλην τήύ ήμέραν ψυχή μου, καί έφ’ όσον προχωρεί ή εσπέρα, ησφαλισμένη. Και μ έκλεισε τότε εις τάς αγκαλας του
Ιπί τοσούτον ταχύτερον συσσωρεύονται αί ίδέαι έν' τή κε- καί μ’ έδωκε τό πρώτον φίλημα καί μοι υπεσχέθη, οτι καθ^
φαλή μου καί ή έσωτερική άντίληψις ένδυναμούται. Κ ατ’ έκάστην θά έρχεται είς τό άλσος τής Αρτέμιδος, οπού τω
αυτόν τόν τρόπον τελεΐόνω κατά νουν ολόκληρον πολλάκις δντι μετ’ ολίγον έμνηστευθημεν κατα τήν συναίνεσιν τών
ποίημα καί κατόπιν σπεύδω είς τήν οίκίαν, όπου γράφω αυτό γονέων μου.“
είς στίχους υπό τό γλυκύ τής λυχνίας μου φέγγος (ίπεται αννέχεια.)

 ----------

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Ή  έκ&τονταετηρίς του Βύρωνος. — Βύρων καί Άδήνβι. — ’Ανέκδοτον περί Βύρωνος. — Δέν είμαι εδώ! — Γάλλος πρόξενος Ελλην ποιητές.

Τό παράπονον του. — Ε γκα ίνια  τού Ζαπείου καί ’Ολυμπιακή Έ κδεσις. — Τό γέρας καί το βαδίζειν δ ι ενος ποδάς.

Τη παρελθουση Κυριακή 10. Ίανουαρίου συνεπληρώθη 'Ο  Βύρων ήγάπα τάς ’Αθήνας ούχί τόσον διά  τήν καλ-
αίών άπύ τής γεννήσεως τού Βύρωνος.. Τό όνομα τού φιλ- λιτεχνικήν αξίαν τών αρχαίων αυτής μνημείων, όσον διά τάς
έλληνος ποιητου νέαν αΐγλην περιβεβλημένον έκ τών έπί τή αναμνήσεις ένδοξων ονομάτων ή γεγονότων άς άνεκάλουν
άμφιετηρϊδι τής γεννήσεώς του εορτόίν φέρεται άνά τά  χείλη δέν έμελέτα τά  μάρμαρα ως αρχαιολόγος ή ως τεχνοκρίτης,
παντός "Ελληνος- αί καθεύδουσαι αναμνήσεις αφυπνίζονται, άλλ’ ώς ποιητής- δέν έκυπτεν έπί ψυχρών έπιγραφών, ούδ’
Αί Άθήναι, άς τόσον θερμώς ήγάπησε καί τόσον έξόχως έξ- έμενεν άποθαυμάζων τό πλαστικόν κάλλος τών Καρυατιδών,
υμνησεν ανάμιμνήσκονται μεθ’ όπερηφανίας τής έν αύταίς ώς έντός θαλασσίας κόγχης, ήν προσαρμόσωμεν είς τό ους
διατριβής, του. ήμών, άκουομεν τάς ώρυγάς τής τρικυμίας αΐτινες έτάραξαν

"Οτέ το πρώτον έπεσκέψατο τάς Αθήνας, κατωκησεν τήν θάλασσαν έν ή ευρίσκετο, ο Βύρων έν μέσω τών. συν-
είς τήν πλησίον τοΰ Μεγάλου Μοναστηριού οίκίαν τής Ταρ- τριμμάτων έκείνων ήκουε τήν βοήν τού παρελθόντος, έθεάτο
σίας Μακρή,.χήρας τού τελευταίου άγγλου όποπροξένου- μία τήν μαγευτικήν τών Παναθηναίών χαρέλασιν, συμμετείχε
τών θυγατέρων ταυτης ένέπνευσεν είς τόν Βύρωνα τό περί- τής πομπής, βαδίζων παρά τόν Περικλέα καί τόν Φειδίαν,
χαθές έκεινο ποίημα τού όπόίου έκάστη στροφή τελευτά ,,'Ο ουρανος σου εΐνε πάντοτε γλαυκός..ως τό πάλαι,
διά τής έλληνικής έχωδού: άνεφώνει προς τάς ’Αθήνας- άγριοι εΐνε οί βράχοι σου καί

Ζωή μ°ν τας άγ«πώ! τά  άλση σου δροσερά. Εΐνε χλοεραί αί πεδιάδες σου καί
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θάλλει ή έλαία ώς ότε ή Άθηνά έμειδία σοι. 'Ο  'Γμηττός 
σου τελεί καί νυν έτι τόν γλυκόν φόρον τού μέλιτος. Θυ- 
μήρης δέ καί έλευθέρα ή μέλισσα ΐπταται έπί τού όρους 
σου καί κτίζει τήν ευώδη κυψέλην της. 'Ως άλλοτε, καί 
νύν- ο ’Απόλλων θάλπει διά τών άκτίνων του τά  μ.ακρά 
θέρη σου καί λάμπουν υπ’ αύτάς τά  μάρμαρα τού ΙΙεντε- 
λικοΰ. Ή  τέχνη, ή έλευθερία, ή δόξα παρήλθον, άλλ’ ή 
φύσις διαμένει πάντοτε περικαλλής.“

Τήν στροφήν ταύτην έγραψεν ίσως υπό τούς στύλους 
τού ’Ολυμπίου Διός, υφ’ ούς ένεχνεΰσθη τάς χοιητικωτάτας 
στροφάς τού Τσάϊλ "Αρολδ.

Πρό τινων έτών έπεσκέφθην τόν οίκίσκον έν ω διέμεινεν 
έπί τινα καιρόν ό Βύρων έκειτο έν στενωπω τής Πλάκας 
καί ήτο ετοιμόρροπος·' διά ξυλίνης κλονουμένης κλίμακος 
άνήλθον είς το δωματιον, οπερ κατηύγασέ ποτε ή μεγαλο- 
φυΐα τού Βύρωνος- ή σαθρότης τής στέγης του, τό γήρας 
τών τοίχων του, ή έρειπιώδης οψις του μοί ένεθύμισαν τά 
έγκαταλελειμμένα καί έρημα έκεΐνα έξωκκλήσια, τά  όποια 
τοφάκις εΐχον άπαντήση είς τούς μάκρους έκτος τών ’Αθη
νών περιπάτους μου- άλλοτε έτελεΐτο έν αύτοΐς ίερά μυστα
γωγία, άλλα τότε υπό τόν ήρειπωμένον θόλον των έμανδρί- 
ζοντο ποίμνια- εΐχον χάση τόν Θεόν των τά  έξωκκλήσια 
έκεΐν«· καί ό οίκίσκος έκεϊνος εΐχε χάση τόν Θεόν του.

Γέρων φουστανελλοφόρος ’Αθηναίος μοί διηγήθη τό έπό- 
μενον περί τού Βύρωνος ανέκδοτον, ου σκηνή έγένετο ή μο- 
νώφορος εκείνη οϊκία περί τό 1810.

'Ο  μέγας ποιητής τίς οΐδε ποιους θαυμάσιους στίχους 
κυοφορών διέταξε τόν υπηρέτην του να εΐπη είς πάντα οχλη
ρόν έπισκέπτην ότι δέν ήτο έκεΐ.

'Ο  υπηρέτης καθήμενος έν τή αυλή έφροόρει τήν έμ- 
πνευσιν τού άοιδου τής τής ’ΑΟ-ηνάς. Μετά τινα
ώραν παρουσιάζεται υποδηματοποιός τις, όστις έζήτει έπι- 
μόνως νά πληρωθή.

— Δέν εΐνε έδώ, τ ’ αφεντικό, εΐπεν ό υπηρέτης άπο- 
φράττων αυτώ τήν δίοδον.

— ’Εγώ τόν άκουω τό Μνλόρύο νά περπατά άπάνω 
καί σύ μού λες πώς δέν εΐνε έδώ!

'Ο  Βύρων συνήθιζε νά γράφη τούς στίχους του βημ.α- 
τίζων έν τω πυρετώ τής έμπνευσεως- τά  δέ βήματα αυτού 
δέν διέλαθον τήν οξείαν τού υποδηματοποιού άκόήν.

— Δέν εΐνε έδώ. σού λέγω!
— Εΐνε!
'Ορμα νά είσέλθη ό υποδηματοποιός, τόν απωθεί ό 

υπηρέτης, συμπλέκονται, παλαίουσιν, κυλίονται έπί τού χωμα- 
τοστρώτου δαπέδου.

Ό  Βύρων διαταραχθείς υπό τών κραυγών καί τού θορύ
βου έμφανίζεται μετ’ ολίγον είς τήν κλίμακα φωνών όργίλως:

— Ε Ί  τ ί εΐνε; . . .
Οί δύο αντίπαλοι άνεγείρονται έκ τού έδάφους καί 

ιστανται πρό τού Βύρωνος ώς πρό δικαστού.
— νΗθελέ νά μπή διά τής βίας! άνέκραξεν ό υπηρέτης.
— Μού έλεγε πώς δέν ήσουνα έδώ, ό ψεύτης! . . .
— Καλα σού είπε, δέν είμαι έδώ! εΐπεν ό Βύρων διά

τής ξενιζούσης προφοράς του.
— Καλέ χωρατεύεις, Μυλόρδε μου, πώς δέν είσαι δω

πού μαθές σέ βλέπω μέ τά  μάτια, μου- ήλθα νά μού ξο-
φλήσης τό λογαριασμό-

— Δέν εΐμαι έδώ!
— Μά, Μυλόρδε μου . . . . τ ί πράμματα εΐνε αυτά, 

μαθές . . . .

— Δέν τό πιστεύεις ότι δέν είμαι έδώ; . . . Κ αλά!. .
Καί καταβάς όρμητικώς τήν κλίμακα ξυλοφορτώνει έν 

έξάψει όργής τον άμετάπειστον υποδηματοποιόν.
Ο δαρεις υποδηματοποιός θά  διελάλησεν άνά τάς 

αγυιας οτι ο μυλορδος ήτο τρελλός- δέν ένόει πώς ήτο δυ
νατόν να μη ητο έκεί άφ’ ου τόν έβλεπε, δέν ένόει ότι όταν 
τις γραφή τον Τσάϊλδ "Αρολδ ευρίσκεται είς άλλον κόσμον 
καί όχι έδώ κάτω, είς τόν κόσμον τών απλήρωτων υπο
δημάτων! . . .

*  *  *

'Ο  κ. Λαφφών εΐνε πρόξενος τής Γαλλίας καί εΐνε εις 
έκ τών καλλιτέρων συγχρόνων ποιητών . . . τής Ελλάδος.

Ό μιλεί καί γράφει τήν έλληνικήν ώς μητρικήν του 
γλώσσαν, το δέ παράδοξον εΐνε ότι είς αυτήν ίδία ευδοκι- 
μ.εί ή Μούσά του είτε περιπαθώς στενάζουσα είτε χαριέντως 
μειδιώσα και παίζουσα. Πολλά, τών ποιημάτων του έχουσι 
τό τραχύ κάλλος κλέφτικων ασμάτων άτινα, ώς λέγει ό 
Βαρθόλδης, φαίνονται ώς άφρίζοντα ορεινά ρείθρα από τών 
βράχων τής Οίτης καί τού ’Ολύμπου μάλλον ή από χείλους 
ανθρωπίνου εκπηγάζοντα. 'Ο  Γάλλος οδτος εΐνε περισσό
τερον "Ελλήν πολλών-συγχρόνων Ελλήνων- θέτει έλληνικήν 
καρδίαν είς ελληνικούς στίχους·

ΙΙδ ίί θ’ άγαπδ, γλυκειά Έ λλάί, σά δεύτερη μου μάννα 
Σ ’ τύν κόσμον πιά  ιό  φώναξα σάν πασκαίιδς καμπάνα.
Μά εχω μέ τοΰ{ Έ λληνας παράπονο μεγάλο 
Πού άν μού μένη ’ςτή ψυχή δά  πάΒ-ω δίχως άλλο.
Αιΰτό ’νε το παράπονο πού καίει τήν καρδιά μου
Πως έφραγκέψατε «όλι>, ώ 'Ελληνόπουλά μ ο υ ..............
. . . .  Φράγκικος εΐνε 6 χορός, φράγκικα τά τραγούδια 
Μέ φράγκικα ¿νάματα βαπτίζουν τά λουλούδια,

"Αχ! πετε μου πού τραγουδούν της κλεφτουργιας τραγούδια 
Πού ή κοπέλες αγαπούν τού κάμπου τά λουλούδια,
Πού τό ουρτό χορεύουνε μέ κεντητό μαντίλι,
Πού έχουν χρώμα κερασιού τών γυναικών τά χείλη,
Πού αντηχεί τού έρωτος αγροτική φλογέρα 
Καί τ ’ άηδάνια κελαδούν σ’ έλεύδερον αέρα,
Που χύνουν ίσκιο δροσερό άδάνατα πλατάνια 
Κι’ άστράφτουν στβν παληκαριβν τή μέση γιαταγάνια;
’Ε κεί νά τρίξω .μια στιγμή, νά εύφρανδω, νά ζήσω 
Μέ τοΰ βουνού τ ’ αρώματα μονάχα νά μεύύσω.

Η εμπνευσίς που εΐνε έλληνική ουχί μόνου όταν ποθή 
μέ λαχτάραν τήν κλεφτονργιάν με τά  τσαπράζια καί τά 
μιλιόνια της, αλλα καί οταν έν αιθούση πλήρει κόσμου όνει- 
ροπολή ένώπιον ενός ^ιχιδίου. Τά Άναχρεόνιειά  του έχουσι 
τήν μελωδικήν ευρυθμίαν, τήν «βράν χάριν, τήν φιλοπαίγ- 
μονα ευφυΐαν-τών τού Χριστοποόλου. Καθ’ όλην τήν κλί
μακα τών αισθημάτων του ουδείς φθόγγος τής λύρας του 
άπηχεί ώς ξένος· καί τά  δάκρυά του εΐνε ελληνικά ώς καί 
ό γέλως του.

* *

Εδημοσιευθη τό Βασιλικόν Διάταγμα δ ι’ ου άπεφα- 
σίσθη νά τελεσθώσι τή  δευτέρα Κυριακή τού ’Οκτωβρίου 
τού έτους-1888 τά  έγκαίνια τού Ζαππείου μεγάρου καί ή 
έναρξις τής Δ'. Όλυμπιάδος. Κατά τήν ’Ολυμπιάδα ταύ
την θέλει τελεσθή έκθεσις τών προϊόντων τής γεωργίας,' 
κτηνοτροφίας, βιομηχανίας, καλλιτεχνίας καί τής έν γέν.εΓ 
έν Ελλαδι έργασίας, έτι δέ καί τών καλλιτεχνικών ή δια
νοητικών προϊόντων τών έν τή  αλλοδαπή ομογενών- προ,σέτι 
δε θέλει τελεσθή χανήγυρις δημοτελών αγώνων, διδασκαλία
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αρχαίων καί νεωτέρων Ελληνικών δραμάτων, και δραματικόν 
διαγώνισμα έχον τήν ύπόθείΐν Εκ της ελληνικής αρχαίας 
μέσης η νεωτέρας μέχρι τον 1829 ιστορίας, έκτελεσθήσονται 
δε καί πρωτότυπα ελληνικά μουσουργήματα.

Χαράς μεγάλης θά Εμπλησθή πάσα Ελληνική καρδία 
έπί τη  αναγγελία της τοιαότης Εθ·νικής εορτής· α’πό τών 
χωρών έν αις εΐνε Εγκατεσπαρμένοι οί "Ελληνες θά  συρρεύ- 
σωσιν όπως δώσωσιν αλλήλοις τήν χέιρα, ώς τό πάλαι' ή 
νέα Ε λλά ς άνασυνίστησι τούς αγώνας τής ’Αρχαίας· εΐνε 
τόσον μεγάλη ή Αρχαία έκείνη' ώστε τό νά έπιστρέφωμεν 
εϊς τά  οπίσω ίσοδυναμεΐ προς τό νά χωρώμεν έμπρός. ’Από 
τού.θεάτρου του Διονύσου, από τών θεωρείων του Σταδίου 
θ’ άντηχήσωσιν Επευφημίαι οΐαι άνεχέμποντο προ είκοσι καί

τριών αιώνων υπέρ τών αθλητών καί τών μελοποιών καί 
τών ποιητών άλλ’ Εν τώ άγώνι τούτω τό γέρας δεν θά 
χορηγη&η μόνον είς τήν ρώμην, δεν θά χορηγηθη μόνον είς 
τά  προϊόντα του πνεύματος, αλλά καί είς τά  βιομηχανικά 
προϊόντα· όταν ή κεφαλή Εργάζηται καί αί χεΐρες ακίνητου- 
σιν αδρανείς, τά  έθνη μαραίνονται· ή ένεστώσα Ε λλά ς Εκ- 
τελεΐ τον αγώνα ώς θά έξετέλει αυτόν ’ ή αρχαία αν έυρί- 
σκετο περί τά  τέλη του ΙΘ’. αιώνος· θά  παράσχη το γέρας 
ου μόνον είς τά  έργα τά  άντιπροσωπεύοντα τό καλόν αλλά 
καί είς τά  άντιπρόσωπα τού χρησίμου- άν Ινίσχυε μόνον τό 
Ιν έκ τούτων θά  ώμοίαζε προς άνθρωπον θέλοντα νά βα- 
διση διά του ενός ποδός!

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

Τ Α  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  ΕΝ Γ Α Λ Λ Ι * .
(μετά εικόνων. — ΰννέχίια.)

B P IS 2 Í ÍN .

III.

'Ο  Μαυρίκιος 'Ρουβιέ, ό τελευταίος έπί Γρεβύ πρωθυ
πουργός της Γαλλίας, ανήκει εις τήν Βουλήν από του 187], 
Κ ατ’ άρχάς ί ν  καί αυτός ριζοσπάστης, έπειτα όμως άπε- 
μακρύνθη τής άκρας αριστε
ρός καί, αφιερωθείς είς τήν 
μελέτην τώνοίκονομικών, απέ
κτησε συν τω χρόνω πολλάς 
γνώσεις, δι’ ών κατέστη ώφε- 
λιμώτατος είς τήν πατρίδα 
του καί υπό τόν Γαμβέτταν 
καί υπο τον Φερρύ ώς υπουρ
γός επί τών οικονομικών. Ώ ς  
πρωθυπουργός κατα. τήν τε- 
λευταίαν έν Γαλλία κρίσινέπέ- 
σπασε τους Επαίνους όλων τών 
φρονίμων καί αμερόληπτων αν
θρώπων, άνεδείχθη δ ’ Εν πα- 
σιν άξιος τής δυςχεροΰς ταύ- 
της κλήσεως.

Περί του 'Ρενέ Γοβλέ’ 
έχομεν νά εΐπωμεν μόνον, ότι 
υπήρξεν ό μάλλον ανίκανος 
όλων τών μέχρι τούδε πρω
θυπουργών τής Γαλλίας, ή 
μόνη του δ ’ Επιτυχής όπως- 
δήποτε πραξις ην ή άνακα- 
λυψις του Φλουράνς. Έ κ  τών 
άλλω ν πρωθυπουργών έπί 
Γρεβό αξιομνημόνευτοι εΐνε 
ό Φαλλιέρ καί ό Βρισσών. Καί 
ό μεν πρώτος υπήρξε πρωθυ
πουργός μόνον Επί δυο εβδομάδας (κατά Φεβρουάριον του 
1883), Ελέγετο όμως ότι ό Καρνώ διενοεΐτο ν’ άναθέση είς αυ
τόν τόν σχηματισμόν υπουργείου, αλλά τούτου μή γενομένου 
προςελήφθη υπό του Τιράρ ώς υπουργός Επί τής δικαιοσύνης. 
Του Βρισσών τό όνομα εΐνε γνωστόν κυρίως ώς διακεκρι
μένου μέλους τής „Union républicaine“ καί ώς διαδόχου 
του Γαμβέττα έπί της έδρας του προέδρου τής Βουλής.

„Κεφαλήν τών αδιαλλάκτων“ άπεκάλεσάν ποτε Εν τή

ρΟΣΕΦύΡ.

KAEMANSÛ.

Βουλή τόν Γεώργιον Κλεμανσώ, τόν ήγέτην τών ριζοσπα
στών. Άλλ’ ό καιρός Εκείνος παρήλθε, τώρα δέ οί ριζοσπά- 
σται καί αυτοί θέλούσι κατά πάντα τρόπον νά κατακτήσωσιν 
εν τουλάχιστον υπουργέϊον. Τά μέσα τής δυνάμεως του 
Κλεμανσώ προέρχονται μάλλον έκ τής ατομικής αξίας του.

Αί εύτολμοι αυτού επιθέσεις, 
ή ευγλωττία του, τά  κύρια 
άρθρα του εΐνε ισχυρά όπλα, 
ών τήν δύναμιν καί αυτός γι- 
νώσκει καί μετά πολλής δε- 
ξιότητος Εκμεταλλεύεται. Είς 
ταύτα π ρ ο ςθ ετέο ν  ότι καί 
μ ετα ξύ  τών δημοκρατικών 
στρατηγών άριθμέΐ πολλούς 
φίλους. "Ολα ταύτα όμως τά  
πλεονεκτήματα του ηγέτου 
τής ά ρ ισ τερ α ς  δεν ήθελον 
αποτρέψει τόν κίνδυνον, είς όν 
ήθελε περιέλθει καί αυτός ό 
ίδιος καί ή πατρίς του, εάν 
κατά τήν τελευταίαν κρίσιν 
ανεδέχετο νά σχηματίση ίδιον 
ύπουργεΤον. Τότε ήθελεπραγ- 
ματικώς φανή ή αδυναμία 
τής ριζοσπαστικής · μερίδος, 
ής ή ίσχός συνίσταται μόνον 
είς τό νά καταρρίπτη παν ό,τι 
ΐσταται όρθιον, νά ύποβοηθή 
τήν αναρχίαν, ουχί δέ καί νά 
δημιουργή μίαν έννομον τάξιν. 
’Εμπαθέστεροςτου Κλεμανσώ, 
άλλα δ ι’ ολιγωτέρων πολιτι
κών προςόντων πεπροικισμε- 

νος εΐνε ό'Ερρΐκος 'Ροσεφώρ, ό τόπος του αδιαλλάκτου δημο
σιογράφου, βουλευτού καί κομματικοί) μονομάχου. 'Ο  βίος 
του εΐνε αληθής μυθιστορία. Γεννηθείς τω 1830 ο*ς κόμης 
Βίκτωρ Έρρϊκος Βέ 'Ροσεφώρ-Λυκαί προςελήφθη τω 1851 ώς 
δημόσιος υπάλληλος τής πόλεως τών Παρισίων. Άλλ’ ένεκα 
τών φιλολογικών του θριάμβων παρητή&η τής θέσεως ταό- 
της καί άπό του 1861 άφιερώ&η Εντελώς είς τήν δημοσιο
γραφίαν. Τότε Ιγραψεν Εκτός Επιφυλλίδων εν το ,,ΟιβΓΐ-

ΑΕΡΟΪΛΕΑ.
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vari“, „Nain jaune“ καί ,,Φιγαρώ“ διαφόρους κωμωδίας, 
αϊτινες Ιτυχόν μεγάλης Επιδοκιμασίας. Αλλά το δριμύ σα
τυρικόν του υφος άπήρεσεν είς τήν αστυνομίαν καί υ ,,Φι- 
γαρώ“ ήναγκάσ&η νά τόν άπολόση, Εν ω ό 'Ροσεφώρ, άφήσας 
όλους τούς τίτλους καί τά  επώνυμά του, ίδρυσεν ίδίαν εφη
μερίδα υπό τόν τίτλον „La Lanterne“ (φανός). Πρωτάκουστος 
υπήρξεν ή Επιτυχία του φύλλου τούτου, έκδιδομένου είς εκα
τοντάδας χιλιάδων αντιτύπων καί άπλήστως άναγινωσκομένου 
υπό τών παρισιανών. Καταδικασθείς είς πενταετή φυλάκισιν, 
ήναγκάσθη νά φυγή είς Βέλγιον, οπόθεν Επανήλθε τω 1869 
είς ΙΙαρισίους, όπου διά 18,000 εΐχεν έκλεγή βουλευτής. Έ ν 
Παρισίοις ίδρυσε τήν ,,Μ.ασσαλλιώτιδα“ καί εξηκολοό8·ησε 
πολέμων τήν κυβέρνησιν μετα περισσοτέρας ή τό πρότερον 
δριμυτητος. "Οτε ό πρίγκηψ Πέτρος Βοναπάρτης έφόνευσε 
τόν δημοσιογράφον Βίκτωρα N oir, ό 'Ροσεφώρ παρώρμησε 
τούς Έργάτας είς έπανάστασιν, άλλά τό σχέδιυν του εμ.α- 
ταιώθη ύπό τής Κυβερνήσεως, ήτις τήν μεν ,,Μασσαλλιώ- 
τιδα“ έπαυσε, τόν δέ 'Ροσεφώρ έπεμψεν είς τάς φυλακάς. 
Τή 4. Σεπτεμβρίου 1870 άπελύθη αυτών καί διαρκούσης τής 
έπαναστάσεως τών Παρισίων ήγωνίσθη μέν κατά τών στα
σιαστών, άλλ’ ένεκα άλλων αίτιων Ετέ&η Ενώπιον τού στρα
τοδικείου ώς υπόδικος καί κατεδικάσθη είς Εξορίαν είς Κα- 
ληδονίαν. Άλλά δέν έκάμφ&η ή δραστηριότης καί ή τόλμη 
τού άνδρός τούτου. Μετ’ ολίγων άλλων φίλων διέφυγεν Εκ 
Καληδονίας καί έφ&ασεν υγιώς είς Άγιον Φραγκίσκον καί 
άπό τού 1874 μέχρι του 1880 έζη έν τή Εξορία, έως ου ή 
γενική αμνηστία έπέτρεψε καί είς αυτόν νά Επανέλθη είς

Παρισίους. Ενταύθα ήρχισε πάλιν νά Επιτίθεται κατά τής 
Κυβερνήσεως, ή οποία, κατ’ αυτόν, μόνον τό όνομα ήλλαξεν 
οπως άλλοτε εμαίνετο κατά τών οργάνων τής Αυτοκρατο
ρίας, ούτω καί τήν σήμερον οόδεμίαν παραλείπει ευκαιρίαν 
τού νά προςβάλη τά  καθεστώτα χωρίς νά λάβη ύπ’*όψει τό 
προφητικόν Εκείνο λόγιον τού θιέρσου:

„L a république sera conservative ou elle ne sera pas.“
Ό  Παύλος Δερουλέδ, όςτις εΐνε γνωστός κυρίως διά τών 

πολεμικών αύτου ασμάτων, απέκτησε καί έν Ανατολή ουκ 
ολίγην φήμην διά τού πρό ολίγων Ετών ταξειδίου του είς ’Αθή
νας, Κωνσταντινούπολή καί 'Ρωσσίαν, Εφάνη όμως έπί τού 
πολιτικού όρίζοντος κυρίως άπό τής ίδρόσεως τού „πατριω
τικού συνδέσμου“, ου καί άπ’ άρχής έγένετο αυτός ήγέτης. 
"Οσα καί άν Ελέχθησαν περί τού ανθρώπου τούτου, όσα καί άν 
διαδίδονται διά τών εφημερίδων, ότι δηλαδή άγει καί φέρει 
τά πλήθη τής Γαλλίας ώς βούλεται, τό άλη&ές εΐνε καί 
μένει ότι ή Επιρροή αυτού περιορίζεται μόνον εις τινας τά
ξεις τού όχλου τών Παρισίων, Εκτραχηλίζεται δέ πολλάκις 
είς τοιούτον βαθμόν, ώςτε άντί ωφελείας βλάβην μόνον νά 
παρέχη είς τό γόητρον τής Γαλλίας, ήτις βεβαίως ουχί διά 
φιονασκιών θ’ άνακτήση τήν προτέραν της δόξαν, άλλα διά 
περιεσκεμμένης καί άκαταπαυστου Εργασίας. Καί τοιοΰτος 
άνήρ τής ήρέμου δράσεως εΐνε ό στρατηγός Φερρών, 6 διά
δοχος τού Βουλανζέ, περί οδ εγράψαμεν τά  δέοντα, δημο- 
σιεύσαντες καί τήν είκόνα, Εν τφ  4" τεύχει τού παρελθόντος 
έτους τής Κλειονς.

(Ζπεται οννέχεια.)

1. ΛΟΡΔΟΣ ΒΪΤΩΝ (Εν σελ. 33).
2. Ο ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΙΓ . Άνάγνω&ι ,,'Ο Εν Βουδα

πέστη Ίωβηλαιος τού Πάπα 'Ρώμης Λέοντος ΙΓ '.“ (σελ. 36). 
Έπί τή κατ’ αυτάς τελεσθείση εορτή τού άνωτάτου «ρχη- 
γοΰ τής ρωμαϊκής Εκκλησίας δημοσιεόομεν σήμερον τήν εί
κόνα του καί άρθρον σχετικόν, όπερ άξιοσέβαστος φίλος 
άπέστειλεν ήμΐν.' 'Ο  Λέων ΙΓ"·. κατάγεται Εκ τής ευγενούς 
καί αρχαίας ιταλικής οίκογενείας τών Ρβοοϊ, εΐνε ήδη Εβδο
μηκοντούτης περίπου τήν ήλικίαν καί πριν ή άνέλ&η τόν 
παπικόν θρόνον ήτο γνωστός διά τήν ευσέβειαν, τήν μετριο
φροσύνην καί τήν έκτακτόν του πολυμά&ειαν. Εΐνε είδήμων 
πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών, ουχί δέ άπειρος καί τής καθ’ 
ήμας Ελληνικής, έγραψε δέ μεταξύ άλλων καί αξιόλογα 
ποιήματα. Πάπας 'Ρώμης γενόμενος έπεδείξατο πολιτικήν 
αγχίνοιαν ασυνήθη, δι’ ής καί μόνης κατώρ&ωσε ν’ ανόρ
θωση τό παπικόν κύρος καί νά Επισύρη έφ’ εαυτόν ουχί μό
νον τήν λατρείαν καί άφοσίωσιν όλου τού καθολικισμού, 
άλλά καί τό σέβας καί τήν ύπόληψιν Εκ μέρους σύμπαντος 
τού πεπολιτισμένου κόσμου.

3. ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ. Κατά τήν Ελαιογραφίαν τού Έ λλη- 
νος' καλλιτέχνου Ν. Γύζη Τήν αυτήν υπό&εσιν Εξεμεταλ- 
λεύθη μ ετά . τής αυ’τής Επιτυχίας καί άλλοτε ό ήμέτερος

καλλιτέχνης, τήν φοράν όμως τούτην έξέλεξεν όντως συγκι- 
νητικωτάτην στιγμήν ή μεγαλειτέρα αδελφή τών ούτε πα
τέρα πλέον ούτε μητέρα Εχόντων μικρών, Επέχει θέσιν μη- 
τρός καί Ετοιμάζει αύτοΐς τήν λιτήν τροφήν, Ενώ μόνη' αυτή, 
καί ή νεωτέρα αδελφή της μόλις, φαίνονται αισθανόμενοι 
τό μέγεθος τής δυςτυχίας, ήτις Επέσκηψεν Επί τάς κεφα- 
λάς των.

Τήν προςοχήν τού θεωμένου τήν παρατεθειμένην ήμών 
είκόνα ελκύει συγχρόνως καί 6 ιδιόρρυθμος τής ξυλογραφή- 
σεως τρόπος, δι’ οδ έτι μάλλον Εξαίρονται αί καλλοναί τού 
ελληνικού καλλιτεχνήματος. Ό  κ. Γόζης υποδεικνύει πάν
τοτε τό .εΐδος τής ξυλογραφικής τών έργων του Επεξεργα
σίας, Ενθυμούνται δέ οί Άνάγνώστάι της ,,Κλειοΰς“ εκ τών 
πολλών ήδη Βημοσιευθεισών αυτου είκόνων οπόσον συντελεί 
ή τοιαύτη τού καλλιτέχνου πρόνοια προς φυσικωτέραν τών 
Ελαιογραφιών αυτού άναπαράστασιν.

4. ΕΙΡΗΝΗ. Είκών ύπό Γαβριήλ Μάξ (Εν σελ. 41). Ό  
Επί εύσπλαγχνία καί παροιμιώδει άγα&ότήτι ψυχής πεφημι- 
ιΐμένος ζωγράφος τής είκόνος ταύτης Επεχείρησε νά παρα- 
στήση τό μειλίχιον καί πλήρες ήμερότητος τής ειρήνης πρός- 
ωπον, καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν ό πρός διατήρησιν αυτής 
πόθος Εκφράζεται πανταχού υπό πάντων.



46 ΚΛΕΙΩ.

Ο αύτοκράτωρ του Μαρόκκου, περί ου τόσος έκ’ εσχάτων έγινε λόγο? 
ευ τώ  εύρωπαϊκω τύπω, έχει ήδη ήλ«ίαν τεσσαραχονταπέντε ετών. Εϊνε 
ύψηλοΰ άναστήματος, μελαψό« το χρώμα, φέρων μακράν τήν γενειάδα καί 
τά χαρακτηριστικά του προςώπου του «ροδίδουοιν ούκ ¿λίγην νοημοσύνην. 
"Ολην τήν προςοχήν του έχει έστραμμένην πρδς τδν γυναικωνίτην του, Ιν 
ώ διαιτώνται τριακόσιοι γυνάδιες καί έκτδς τούτων Ιτεραι χίλιαι διαχόσιαι 
χήραι των προκατόχων του, αίτινες όλαι διατηρούνται καί τρέφονται ίδίαις 
του δαπάναις. ’Ιδιαιτέραν μανίαν έχει πρός την επιστήμην καί ιδία πρός 
την Ιθνολογίαν, φαντάζεται δε ότι κέκτηται σπανίας γεωγραφικά? γνώσεις. 
"Οπως διαακεδάζη ή  Μεγαλειότης του «ρέπει συχνάκις νά σχεδιαζωνται 
μεγάλοι χάρται καί νά περιγράφωνται χωραι, άλλοίμονον όμως είς τόν χαρτο
γράφον εκείνον, όςτις έν τοΤς σχεδίοις του δέν ήθελεν έπεκτείνει τό μα- 
ροκκανικέν βασίλειον έπ ί των δυο τρίτων τουλάχιστον οληί τής επιφάνειας 
της γης. Ώ ς  άνωτατος δέ άντιπρόςωπος τού θρησκεύματος έχει τδ δ ι
καίωμα νά φέρη μίαν πρασίνην ¿μβρέλλαν καί νά ί)·έτη επί τής ¡όάχεως 
του ίππου του έφίππιον, τδ Βέ προνςμιον τούτο, κατά τήν γνώμην του, 
τω παρέχει τδ δικαίωμα νά θεωρή πολύ κατωτέρους του τούς άντιπρος- 
ώπους των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ’Εάν ξένος τις απεσταλμένος έπιβυ- 
μήση νά τον 'δ η ,  όφείλει πρώτον νά ύποβληθή εις τριήμερον κάθαρσιν, 
όπως άποβάλη, ούτως είπέίν, άφ’ εαυτού παν ίχχος ευρωπαϊκής άκαθαρ- 
σίας. Μόνον δέ άφ1 ου καθαρισθή τοιουτοτρόπως τω  έπιτρέπεται νά πλη- 
σιάση άσκεπής τδν ύπδ τήν μεγάλην πρασίνην δμβρέλλαν του καθη'μενον 
ηγεμόνα. 'Οσάκις δ Αύτοκράτωρ μεταβαίνει εις Μεστινέζ, κάθηται έπί 
δχήματος, όπερ τω έδώρησεν ή βασίλιοσα τη ς ’Αγγλίας, άλλ’ ό αμαξηλάτης 
¿φείλει νά τρέχη παραπλεύρως, επειδή εις ούδένα επιτρέπεται νά κάθηται 
έφ ’ ύφηλοτέροις του Σουλτάνου δέσεως. ’Εκτός τού ¿χήματος τούτου ύπάρ- 
χει ακόμη μία μικρά άμαξα έν τή πόλει Μακαζάν, ταύτα δέ τά όχήματα 
εΐνε καί τά  μόνα ¿πάρχοντά καδ’ όλην τήν Αύτοκρατορίαν. Ό  Σουλτάνος 
ουδόλως άσχολέΐται περί τήν πολιτικήν. ’Ε ν  Ταγκέρη, όπου διαμε'νουσιν 
οί άνππρόςωποι τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, έχει ώς άντιπρόςωπόν του 
μαΰρόν τινα έξ ’Ανδαλουσίας. ’Αλλά τήν μεγίστην έν τω κράτει του έπιρ- 
ροήν έξασκούσιν δ βεζύρης του Έ 'λ -έαή  (νομομαθής) καί δ συνάδελφος 
τούτου, υιός τού πρώην βεζύρου. Ο ί άνδρες ουτοι εινε οί πραγματικοί 
άρχοντες τού Μαρόκκου καί αύτοί έπιβλεπουσιν δλα τά διαβήματα τού 
ήγεμίνος των καί δέν τόν άφίνουν νά  ελθη εις στενήν συνάφειαν πρδς τους 
Ευρωπαίους.

Ό  Αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας Πέτρος δ μέγας εΤχεν Ιπανειλημμένως 
εκδηλώσει τήν έπιδυμίαν δπως συνάψη έμπορικήν σύμβασιν πρδς τήν 
’Αγγλίαν, ήτις όμως έδίσταζε νά πράξη τούτο χάριν τής'Ρωσσίας, φοβου- 
μένη μή βλάψη τήν ιδίαν βιομηχανίαν. - Τέλος δμως ή  βρετανική κυβέρ- 
νησις ύπενέδωκεν είς τήν αΐτησιν τού Τσάρου καί άπέστειλε πρδς αύτδν 
πρεσβείαν, δπως άποπερατωθώσιν αί διαπραγματεύσεις καί υπογραφή ή 
συνθήκη. Άφιχδέντες οί άγγλοι απεσταλμένοι είς Πετρούπολιν ήδέλησαν 
νά ίδω σι τόν Τσάρον, άλλ’ ουτος έβράδυνε πολύ νά δώση αΰτοΐς τήν πρός 
τούτο άπαιτουμένην άδειαν, τέλος δέ τούς άνεκοίνωσεν δτι εινε πρόδυμος 
νά τούς δεχθή, άλλά μόνον έπί τίνος έν τω λιμένι ήγκυροβολημένου ιστιο
φόρου. "Οσον καί αν εφάνη εις τούς άπεσταλμένους παράδοξος δ τύπος 
τής ύποδοχής, ούδέν δπωςδήποτε εϊχον ν’ αντείπωσι καί κατά τήν ώρι- 
σμένην ώραν διηυδύνδησαν πρδς τδ πλοΐον. Άλλά τίς δύναται νά φαν- 
τασδή τήν έκπληξίν των δταν, έπιβάντες τού πλοίου, ήκουσαν δτι ή Αυτού 
Μεγαλειότης εύρίσκετο κατά τήν ώραν έκείνην εις τήν κορυφήν τού ίστόύ 
καί τούς παρεκάλει ν’ άναβώσι καί αύτοί έκε? έπάνω διά νά παρουσια- 
σθώσι. Τ ί εδει γενέσδαι; Ό  πανίσχυρος Τσάρος δέν έχωράτευε καί άφ’ 
έτέρου δέν ήδύναντο νά επιστρέψωσιν άπρακτοι εις τά ίδια· ώφειλον λοι-' 
πδν νά ύποταχδωσιν εις τ ίν  ιδιοτροπία-/ τού Αύτοκράτορος, δςτις παρ’ όλων 
άπήτει τυφλήν ΰπακοήν, Τρέμοντες έκ τού φόβου ήρχισαν οί άπεσταλ- 
μένοι ν’ άναρριχώνται τάς κλίμακας καί μετά πολλούς αγώνας εφθασαν 
έπί τέλους είς τδ μέρος, δπου δ Πέτρος έκάθητο μετά μεγαλοπρεπείας, 
ώςανεί εύρίσκετο έπί τού δρόνου του. “Ηχούσε τά  αίτήματά των, καί 
άπήντησεν · είς τούς λόγους διά φράσεων λίαν κολακευτικών διά τήν Αγγλίαν 
«αί τδν βασιλέα της. Δέν ήδύνατο όμως ν' άποκρύψη τήν χαιρεκακίαν

)
του έπί τη δοκιμασία, είς ήν τούς υπεβαλε. διότι δτε πάλιν κατήλδον τού 
δυςδεωρήτου ύψους ειπεν εις αυτούς έκ τής δέσεώς του, δτι ήδέλησε νά 
τούς τιμωρήση διά τήν βραδύτητα τής άφίξεώς των. Άλλ’ ή  σύμβασις 
ύπεγράφη επ’ ώψελεία τής Αγγλίας καί οί απεσταλμένοι έπανέκαμψαν είς 
τήν πατρίδα των έχοντες τουλάχιστον τήν ίκανοποίησιν δτι άπεζημιώδησαν 
έπαρκώς διά τόν φόβον, δν έδοκίμασαν. ·

"Οσον μεγάλαι καί άν ήνε αί δωρεαί των βαδυπλούτων δμογενών 
πρδς τδ ήμέτερον εδνος, Ιν .τούτοις έκπληκτικαί δέν φαίνονται συγκρινό- 
μεναι πρδς τάς δωρεάς, άς πλούσιοι αλλογενείς άφιερούσι ζώντες ί  μετά 
θάνατον είς τάς πατρίδας των. Πλούσιός τις κάτοικος τού Χικάγου, S 
N ew berry ,· άποδανών προ' τινων ετών άφήκε διά κληρονομιάς τό ήμισυ 
τής περιουσίας του πρός "δρυσιν βιβλιοθήκης τού λαού. Τό ποσδν τούτο 
άνέρχεται είς 400,000 λιρών στερλινών, ήτοι είς 10,000,000 φράγκων, τοι- 
αύτην δέ δωρεάν χάριν τοιούτου σκοπού δέν άναφέρεται ότι έκαμε τις 
μέχρι τούδε όλων τών έπί γης πλουσίων.

'ϊπέρογκα καί άληδώς μυθώδη εΤνε τά κέρδη τού ήγεμόνος τού 
Μονακό, τής σειρήνος ταύτης μεταξύ τών ευρωπαϊκών χωρών, ενδα το·. 
σαύται υπάρξεις καθ’ έκαστον ετος τόσον οικτρώς καταστρέφονται. Τά 
ημερήσια κέρδη τών ιδιοκτητών τών λεσχών καί τού ήγεμόνος κλείονται 
έν έρμαρίοις καί άποσύρονται άπό τών δμμάτων τών ζημιουμένων. Λέ- 
γουσιν οτι εκάστη τράπεζα κερδαίνει καδεκάστην 60,000 φράγκων κατά 
μέσον όρον, δπερ δηλοΐ ότι 15 τράπεζαι άποφέρουσι καθ’ έκάστην κέρδος 
750,000 φράγκων. Τδ ποσδν τούτο πολλαπλασιαζόμενον έπί τού 365 δει
κνύει τδ γινόμενον τών Ιτησίων είςοδημάτων, έπειδη έν Μονακό τά χαρτο- 
παικτεία εργάζονται καθ’ όλον τό ετος, αι δέ κυριακαί μάλιστα εϊνε αί 
έπικερδέστεραι τών άλλων τής έβδομάδος ημερών. Τδ πράγμα τούτο εξ
ηγεί την εύπορίαν καί τδν πλούτον της χώρας ταύτης, τήν άσυδοσίαν τών 
κατοίκων, τόν πλούτον τού ήγεμόνος, τήν οικοδομήν καθεδρικού ναού καί 
τήν πρόςκλησιν ίδίου καθολικού έπισκδπου, μέλλοντος νά φροντίζη καί περί 
τής ψυχικής σωτηρίας τών ελεεινών θυμάτων τού έλεεινοτέρου τών παθών.

Τδ έν Παρισίοις έκδιδο'μενον ειδικόν περιοδικόν „Génie civil“  έδη- 
μοσίευσεν άρτίως μακρόν καί έμβριδές άρδρον ύπδ τδν τίτλον ,,Οί λιθάν
θρακες καί ή κινητοποίησις τού στρατού“. Ό  συγγραφεύς αυτού δ καθηγ. 
Κουριώ, γραφών τάς παρατηρήσεις καί τά ιδέας' του περί τού λίαν ενδια
φέροντος τούτου'ζητήματος έστηρίχθη κυρίως έπί τής πανθωμολογημένης 
καί έν Γερμανία κυρίως έπικρατούσης γνώμης, ότι οί σιδηρόδρομοι έν 
προςεχεί πολέμφ θά διαδραματίσωσι σπουδαιότερον πρδςωπον ή κατά τδ 
έτος 1870—71. Άλλ’ έφ’ όσον δ ηλεκτρισμός δέν. κατορθώση νά εκθρο- 
νίση τόν άτμόν δέν εΤνε δυνατόν άνευ γαιανθράκων νά ύπάρξη σιδηροδρο
μική συγκοινωνία. 'Γπδ τήν εποψιν δέ ταύτην πως εχουσι τά πράγματα 
έν Γαλλία; Έ ν  ώ ή μισητή Γερμανία, ή υπερήφανος Άλβιών καί τδ  φιλό- 
πονον Βελγιον παράγουσιν άνθρακας πλείους τών όσους δαπανώσι, καθ’ 
έκαστον δέ ετος στέλλουσιν άντί χρήματος είς τδ έξωτερικδν μεγάλα ποσά 
έκ τής πολυτίμου ταύτης όλης, τά γαλλικά άνδρακωρυχεία κατά τδ 1884 
καί 1885 ήδυνήθησαν νά ίκανοποιήσωσι τάς · καθημερινός άνάγκας της 
χώρα; μόλις κατά 6 2 u/n. Ή  κατάστασις δέ αΰτη θά  δεινωθη έτι μάλλον, 
όταν κατά τήν έπιστράτευσιν, προςκαλουμένων τών μαχίμων άνδρών είς 
τά όπλα, έλαττωδη κατά τδ ήμισυ τουλάχιστον ό άριδμδς τών έν τοίς άν- 
δρακωρυχείοις άσχολουμένων εργατών. Ώ ς  εκ τούτου, έν ω τήν σήμερον 
ή έτησία παραγωγή γαιανθράκων Ιν Γαλλία μόλις δύναται νά καλύψη τδ 
ήμισυ τής έτησίας καταναλώσεως, έν πολέμω δ’ άποδειχδή Ζλως ανεπαρ
κής καί καθ’ εκάστην θά έχοιμεν άνάγκην γαιανθράκων, είςαγομένων έκ 
τού έξωτερικού. Άλλά τίς δύναται νά βεβαίωση ήμας, έρωτδ. ό τυγ/ρα- 
φεύς, ότε έν καιρώ πολέμου δέν θά  καταδιωχδή ύπδ τού έχδρού ή  είς- 
αγωγή γαιανθράκων είς Γαλλίαν; Διά τούτο δέν εινε όρδδν καί φρόνιμον 
νά βασιζώμεδα έπί ταύτης. Άλλά παρασιοιπα έν τε'λει τού άρθρου του ό 
Κουριώ τόν τρόπον, καθ’ 8ν ή  Γαλλία ήθελε θέσει είς κίνησιν τάς άτμο- 
μηχανάς καί τά πλοία της, έν η  περιπτώσει ήδέλε διακοπή ή' έκ τού έξω- 
τερικού είςαγωγή.
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Μία τών μάλλον άξιοπεριέργων καί ολως αινιγματωδών άσθενειών, 
ή  δποία πρδς τούτοις συγκαταλέγεται μεταξύ τών νοσημάτων έκείνων, ών 
μόλις έπ’ εσχάτων τών χρόνων έλαβε γνώσιν ή ιατρική επιστήμη, εΤνε καί 
ή λεγομένη άγο(>αφοίϋα  ή „τοποφοβία“ , ώ ς τήν άπεκάλεσεν ό διάσημος 
έν Βερολίνι.» νευροπαθολόγος ΙΙέστφαλ, πρώτος αύτδς περιγράψας τά ουμ- 
πτώματά της καί πρώτος υποδείξας τήν άνεξιχνίαστον φυ'σιν της, επ ί τή  
βάσει παρατηρήσεων, άς εκαμεν άπό τού 1871 μέχρι τής σήμερον.

Τ ό κυριώτερον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τού πάθους τούτου έγκειται 
είς τήν ιδιόρρυθμον ψυχικήν κατάστασιν, έν η  ευρίσκονται οί πάσχοντες 
δσάκις πρόκειται νά διαβώσι πλατείαν τινα, ή  ¿δον. Κατά τοιαύτην τινά 
στιγμήν καταλαμβάνονται αίφνης ύπδ άμετρου φόβου, ουνοδευομένου ύπδ 
τρόμου τών μελών, δυςπνοίας, παλμών, ρίγους ή θέρμης άνιούσης πρδς τήν 
κεφαλήν, ίδρώτος· αισθάνονται εαυτούς προςέτι ι,ίςεί προςχεκολλημένους 
άδιασπάστως έπ ί τού εδάφους, τά  μέλη των παραλελυμένα καί μόλις δύ· 
νανται νά κρατηθώσιν ορθιοι επ ί τών ποδών των.

Έ ά ν  ό φόβος ύπερβη τά  όρια του μέτριου, δ ασθενής καταλαμβά
νεται κα ί υπό παροδικής σκοτοδίνης, επομένως τώ  εΐνε εντελώς αδύνατον 
νά ύπερβή τήν πλατείαν καί μεταβαίνει είς τδ απέναντι άκρον 8 Γ  ά'λλκς 
¿δού. Έ ά ν  δέ έξαναγκάση έαυτόν νά δοκιμάση τουλάχιστον τήν διάβασιν, 
πάλιν, κ α ί άφ’ ου ακόμη φθάση ε ίς  τδ  μέσον τού  δρόμου, προτιμά νά 
ΰποστρέψη όθεν ώ ρμήθη παρά νά έξακολουθήση πορευόμενος μέχρι τού 
τέρματος τή ς πορείας του. Τ δ εναντίον συμβαίνει, έάν συνοδεύεται ύ π ' 
άλλου τινός, έστω  καί παιδίου α κ ό μ η ' πολλάκις δέ αρκεί νά κρατή είς τήν 
χεΐρα ράβδον, ή  άλεξιβριίχιον, ή νά διέρχετα ι συγχρόνως τήν όδόν άμαξα, 
βραδέως συρομένη, ή ς  νά δύναται αύτδς κατόπιν νά πορεύ εταν Π άντα 
ταύτα συντελούσιν είς καθησυχασμδν τώ ν έξηρεθισμένων νεύρων του καί 
εΤνε τρόπον τινά τά  μόνα φάρμακα κατά  τή ς ίδιοτρόπου ταύτης άσθενείας.

Κατά τόν ανωτέρω μνημονευθέντα παθολόγον Βεστφαλ εξαφανίζονται 
τά συμπτώματα ταύτα καί εάν ό πάσχων έχη αλλαχού έστραμμένην τήν 
προςοχήν, χωρίς νά ξνε έν γνώσει της δυχβάσεως, άλλ’ άμα ώς παρατή
ρηση ότι εύρίσκεται είς τδ με'σον τής πλατείας, άμε'σως κυριεύέται ύπδ 
άμετρου φόβου. Συνήθως 6 φό(ίος οδτος κυριεύει τούς πάσχοντας όχι 
μόνον όταν διαβαίνωσι πλατείας, αλλά καί όταν περιπατώσιν είς ερήμους 
δρό|ΐους ή  παρέρχωνται ένώπιον οικιών άνευ πολλών παραθύρων, ή  είςε'ρ- 
χωνται είς συναθροίσεις, είς χώρους πολυανθροίπους, ώς ε,ίς θέατρα, έκκλη- 
σίας κτλ. ενίοτε δέ παρουσιάζεται τδ αύτδ αίσθημα καί δταν τ ις  εύρίσκη- 
ται μόνος έν δωματίιο, ή άνευ συνοδού έν άνοικτή άμάξη.

Έ κ τδ ς  τών ανωτέρω συμπτωμάτων παρετηρήθη είς τινα το ιού τον 
άσθενη, νο«ηλευό|ΐενον εν τώ  κεντρικό! νοσοκομείο* τοί> Βερολίνου, καί α ί-  
ξουσα άδυναμία της ¿ράσεως. Τόν φόβον καί αυτοί ο ί ύπ’ αυτού κυ
ριευόμενοι δέν δύνανται νά έξηγησωσι και αύτοί τδν θεωρούσιν άκατονό- 
μαστόν, καί δέν γνωρίζουσιν είς τ ί  νά τόν άποδώσωσιν. Αισθάνονται μόνον 
αυτόν μετ’ ακατανίκητου βίας έπερχόμενον καί α ί μόναι σκε'ψίις των, διαρ- 
κούσης τής καταστάσεως ταύτης, εΤνε ότι φοβούνται μ ή , διερχόμενοι τήν 
¿δόν ή  τήν πλατείαν, έλκύσωσιν έφ’ εαυτούς τήν προςοχήν τών άλλων, ή 
πέσωσι κατά γης, ή  προςβληθώσιν ύπδ αποπληξίας — σημειωτέον όμως 
ότι αί σκέψεις αυται δέν προηγούνται τού φόβου καί τών άλλων νευρικών 
εκφάνσεων, άλλά μάλλον εινε άμεσος αύτών συνέπεια.

"Αγνωστος εϊνε είςέτι ή  φιλολογία τού Μαυροβουνίου καί 5 κόσμος 
ελάχιστα ένδιαφέρεται περί τής έν τή  χώρα ταύτη διανοητικής κινήσεοις

καί εργασίας. Αλλ’ έν τούτοις σπουδαία τις έκ τών εύρωπα'ϋιών έφημε- 
ρίδων έδημοσίευσεν έσχάτως λίαν άξιοσημειώτους πληροφορίας περί τών 
γραμμάτων έν Μαυροβουνίω, έξ ών άποσπώμεν τά ακόλουθα. "Ο μέγιστος 
τών αγρίων καί άδαμαστων δρεινών ποιητής εΤνε ό τώ  1851 άποδανών 
ήγεμών Πέτρος δ Β '. δ τελευταίος τής ίερατικνς έκείνης δυναστείας, ή 
δποία έπί μίαν εκατονταετηρίδα έχυβέρνησε τήν χώραν διά  τού σταυρού 
καί τού ξίφους. Πρώτος δ ήγεμών ο&τος ίδρυσεν έν Κετίγνη τό πρώτον 
δημόσιον σχολείον καί έδώρησεν είς τούς ύπηκόους του έν τυποχραφείον. 
"Εγραψε δέ καί έπικόν τ ι  ποίημα, Gol·ski ΥΙ^Μΐπ, ητοι στέμμα τού όρους 
έπικαλούμενον καί περιέχον πολλάς καλλονάς. 'I I  υπόδεσις δ’ αύτού εΤνε 
παρομοία πρός τόν Σικελικόν 'Εσπερινόν. Κατά τόν παρελθόντα αιώνα 
πολλοί κάτοικοι εΤχον άσπασθή τόν Ισλαμισμόν, εΤχον συνάψει σχέσεις μέ 
τούς υποβλέποντας τήν ανεξαρτησίαν τής χώρας καί παντί τρόπω ήγωνί- 
ζοντο νά τήν ύποτάξωστν είς τήν δεσπόζουσαν δύναμιν. Έξυφάνθη λοιπον 
γενική συνωμοσία καί έν μι9! νυκτί του έτους 1702 έδολοφσνήθησαν πάν- 
τες ο! άρνησίθρησκοι, χωρίς ουδέ εΤς νά σωθή έκ τής σφαγής. Τό συμ- 
βεβηκδς τούτο εϊνε ή υπόδεσις λαμπρού καί συγκινητικού ποιήματος, άπο- 
τελουμένου κυρίως έκ μονολόγων καί διαλόγων καί περώ/οντος έν τώ 
μεταξύ ούκ ολίγα χορικά ^σματα, άναμιμνήσκοντα είς τόν αναγνώστην τούς 
χορούς τών ελλήνων τραγωδιοποιών, Αισχύλου καί Σοφοκλέους.

Ε ίς τάς φιλικάς διπλωματικά; σχέσεις μεταξύ Γερμανίας καί Ι τ α 
λίας ή  επιστήμη όφείλει τήν δημοσίενσιν έργου, δπερ μετ’ ολίγον πρόκειται 
νά ιδη τό φως. Τ ή  προτάσει τών υπουργών Ψρίδβεργ καί Γκόσλερ εζή- 
τησεν δ άρχικαγγελάριος παρά εού Αύτοκράτορος τήν άδειαν, όπως α ί έπι- 
στημονικαί Άκαδημίαι τής Ί ’ώμης καί τού Βερολίνου έκδώσωσιν άπό κοι
νού τά „A ctu  nutiuuig Gcrinuiiiciie Uuivcreitati» Bououicosii;“ , ών τό 
ύλικόν θά  παρέχωσι τά άρχεία λίαλβέτση έν Βονωνία. 'I I  έν Βερολίνφ 
Ακαδημία τών Ε πιστημώ ν έχει ύπό τήν διάθεσίν της τό κληροδότημα 
τού Σαβιγνύ καί τούτο παρέχει τά ήμίση τών εξόδων πρδς έκδοσιν του 
μεγάλου έργου, έν ω τά άλλα ήμίση καταθέτει ή  έ* Ί ’ώμη ’Ακαδημία τών 
Ε πιστημώ ν. Συνεφωνήθη δέ έξ εκατέρων τών κρατών άνά εϊς λόγιος ν ’ 
άναλάβη τήν σύνταξιν, ό Έρνέστος Φριδλένδερ έν Ιίερολίνω καί ό Κάρολος 
Μαλάγολας έν Βονωνία. Τ δ  εργον θά  ήνε γεγραμμένον λατινιστί ύπό τήν 
ιδιαιτέραν έπίβλεψιν τού καθηγ. Θεοδώρου Μόμσεν. Ε ίς  τά „A cta“  θά 
προςτεθώσιν ώ ς παραρτήματα καί πέντε πίνακες, τάς είςαγωγάς δέ θά 
γράφωσιν άμφότεροι οί συντάκται. Έ κ  τού προλόγου τού Φριδλένδερ κα
θίσταται γνωστόν, ότι τά ήδη δημοσιευόμενα έγγραφα τ $  171Η5 ύπδ τών 
Γάλλων ήρπάγησαν έκ Βονωνία; καί ότι εκτοτε έπί πολύ ούδέν περί αύτών 
ήκούετο. Τ ^  1825 άνεκαλύφθησαν καί ήγοράσθησαν ύπό τού ’Ιωσήφ 
Μαλβετση, τού εκ τών Μεδίκων καταγόμενου.

Ώ ς  γνωστόν, { φιλόμουσος βασιλεύς τών Βέλγων ώρισε πρό καιρού 
γέρας έξ 25,01X1 φράγκων διά τήν καλλιτέραν "λύσιν επιστημονικών τινων 
ζητημάτων. "118η μανθάνομεν, ότι έπραξε τδ αύτδ καί διά τό έτος 1893 
χάριν διαγωνίσματος εις ό δύνανται νά συμμετάσχωσίν επιστήμονες όλων 
τών έθνών. Τ ό βραβεΐον θά  δοθή είς εκείνο τδ εργον, τδ όποιον θ’ άπο- 
δείξη τίνι τρόπι^ καί πώς όσον τδ δυνατόν έφθηνότερον δύνανται νά προ- 
μηθεύωνται μεγάλαι πόλεις πόσιμον ύδωρ, ιδία δέ ή  πόλις τών Βρυξελλών. 
ΙΙρέπει όμως συγχρόνως νά ληφθή ύπ’ όψιν καί ή  άπό τής σήμερον μέχρι 
τού έτους εκείνου πιθανή αίξησις τού πληθυσμού τίϊν  κατοίκων.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— ΕΛΛ1ΙΝΙΚΙΙΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ βίΙΚ ΙΙΣ  Φυλλ. Ü. Ιίερίληψις τής νεο

ελληνικής φιλολογίας ύπδ ύ ΐλ ίζ ιίκ ίμ ο ιι / ’. V A t'K A IiH .  Τ ιμ . 60 λεπτ.
—  ΟΔΟΙΚΟΙΊΚΛΙ ΛΝΛΜΝΙΙΣΕΙΣ ύπδ Λ .Σ . ΛΙΒΛΘΙΙΝΟΙΙΟίΛΟΤ, 

μετά ιστορικής μελέτης έπιγραφομένης ή  ,,ΛΣΙΙΛΣΙΛ“. Έ ν  ’Αλεξάνδρειά,
— Ε ΤΗ ΣΙΟ Ν  1ΙΜ ΕΓΟΛΟΓΙ0Ν 1 st«  ύπδ Κ. Φ. ΣΚΟΚΟί. Τ ιμ . 

4 δραχμ., σελ. 1—360, χρυσόδετον καί περιέχον πολλάς εικόνας. Ώ ς  τδ 
τού παρελθόντος έτους ουτω καί τδ έφετεινδν ήμερολόγιον τού Κ. Φ. Σκό-

χου επίζηλον κατέχει θέσιν μεταξύ τώ ν τοιούτου είδους δημοσιευμάτω ν. 
Ώ  νοήμων καί φιλόπονος αύτού έκδοτης κατώρθωσε νά συγκέντρωση περί 
εαυτόν τούς μάλλον διακεκριμένους έκ τώ ν παρ’ ήμΤν γραφόντων καί ούτω 
νά παράσχη ε ίς  τό  ελληνικόν δημόσιον βιβλίον χρήσιμον κ α ί τερπνότατον.

—  Ε Ξ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η ΣΕ ΙΣ  ενδς τέκνου τού Λίώνος. Τ ού  έργου τούτου 
τού A lfred  île  M u s se t αγγέλλεται έξ Αθηνών ή προςεχής έκδοσις έν ελλη
νική μεταφράσει, ήν έπεχείρησεν S κ. Κωνσταντίνος I . ΙΙρασσας.
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Η ΝΕΑ ΕΠΙ ΤΟΓ AA1U02 ΓΕΦΥΡΑ. ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΙί.
Τό Άμβοΰργον eTve μετά τό ΒερολΤνον ή μεγαλειτε'ρα καί πλούσιοι- 

τέρα πόλις τή ; Γερμανική; αυτοκρατορίας. Άλλ’ 0 πλοΰτο; αύτη; » i t  ή 
ευπορία βέν χρονολογείται ο ;  ή τοΰ Βερολίνου από τής ανιδρύσεω; τον yep· 
μανικού κράτους, 
ο υ δ έ  «ροςέλαβεν 
τήν ήν σημασίαν 
έχει «ήμερον οπό 
ιό!ν τ ε λ ε υ τ α ίω ν  
ετών. Ο ι δραοτή- 
ριοι καί νοι{μονε; 
κάτοικοι τή ; έλευ- 
δερα; άνσεατική; 
μεγαλοπόλεο>; πρό 
πολλοί» εκατονταε
τηρίδων έπεχείρουν 
πλόα; είςμαχρυνά; 
χώρα; / a i  έπλού- 
τσυν πλουήζοντες 
καί τήν ιδίαν των 
πατρίδα, τό Άμ- 
3',ϋργον, όπερ επί 
πολλά ετη ΰπήρξεν 
ή πρώτη κατά τόν 
πληδυσμόν καί τήν 
εμπορικήν κίνησιν 
πάλι; τής μέση;
Κύροίπης.

Λλ,λ’ όςτιςέπι- 
σν.εφδή σήμερον το 
Άμβοΰργον, μετά 

δεκαετή απουσίαν, 
δυςκόλω; δά δι». 
νηδη να τό ανα
γνώριση. Ί Ιπ ό λ ι;  
έ π ε ξ ε τ ά δ η  τερά
στιοι; καδ’ όλα; t a ;  
διευδύνσεις, μέ
γαρα π ο λ υ τ ε λ έ 
σ τ α τ α  ήγέρδηοαν ε ί; τά περις αυτή;, ό ευρύτατο; αυτή; λιμήν βρίδει πάν
τοτε άπειραρίδμοιν ατμηλάτων κολοβοί!*, οιτινε; διασχίζουαι τού; ’£ίχεα· 
νούς, ¡ιεταφέροντε; πανταχοΰ τά  προϊόντα ,τή; γερμανική; βιομηχανία;. 
Δημόσια 81 κτίρια τό "Λμβοΰργον ε /ε ι όσα ίσοι; όλ.ίγισται τί!ν ίλλοιν γερ
μανικήν μεγαλοπόλεων, έκτό; δε τιΕν αφιερωμένων ε ΐ; τήν τέχνην καί τήν

έπιστήμην, βλέπομεν έν αύτή έπικρατο7ντα τά ιδρύματα έκεΤνα, τά όποΤα 
χαρακτηρίζουσι λαόν μάλλον τόν Κερδυίον'Κρμήν λατρεύοντα καί τά όποια 
συντελοΰσιν εί; διευκόλυνσιν τή ; συγκοινωνία;. 'Μ  παρατεδειμενη ει/οιν πα-

ριβτάνει κολοσ - 
β ια ία ν  γέφυραν. 
η ;ό  ίλεμέλιο; λίδο; 
έτέδη προ πενταε
τία ; καί ήτι; πρό
κειται νά σύνδεση 
τά ; δυο δχδα; του 
παρά τά ; εκβολά; 
του πλατύτατου πο-· 
ταμοΰ Άλβιο;. Ό  
άρχιτέκτοιν τής γέ
φυρα; ταύτη; κα
τάγεται έξ’Λμβούρ· 
γου καί κατέβαλε 
πϊσαν δ ύ ν α μ ιν  
οπω;καταστήσητό 
ίργον του άπαρά- 
μίλλον άριστοτέ- 
χνημ«εή;ν;ι.>ιί;.Ί; 
μηχανική; καί αρ
χιτεκτονική;.

Λί όλικαί δα- 
πάναι πρό; άνέγερ- 
βιν τή ; γέφυρα; 
ιίπ ε ρ έ β η β α ν  τά 
3 έκ.ατομμ. φράγκ. 
παρεδόνη δε εί; 
τήν κοινήν χρήοιν 
τή Hi. Ιουλίου του 
παρελδόντο; έτου; 
άνευ ιδιαιτέρα; τι- 
νο; πομπή;, βυν- 
ήδους εί; τοιαυτα; 
περιβτάβει;. Ηρό; 
τό παρόν ή γέφυρα .

χρησιμεύει ε ί; τα ; λίαν περιωρισμένα; άνάγκα; των επί των νησοιν του 
Άλβιο; κατοικουντων, οιτινε; δ ι’ αύτή; έρχονται είς τήν πόλιν μεταφέρον- 
τε; γάλα, λαχανικά, οπώρα;, τυρόν κτλ. άλλ’ εν τ ί!  μέλλοντι ή  έπΓ αυτή; 
κίνηβι; δ’ αύξηδή. τερασείω; καί μάλιβτα άφ' ου συμπεριληφδοίσιν αί νήβοι 
του Άλβιο; ε ί;  τήν βυνοικίαν τοΰ ελευθέρου λιμένο;.

κκ. P . d a  C. ε ι; Λιββαβόνα, Η . Μ. καί), εί; 
F laccnna, II. II. είς’Λδριανούπολιν, Κ, Ο. εί; Σουέζ, 
Γ. Λ. Λ. ε ί; 'Λρμαβήριον. Β. καί Λ. ε ί; Θεσσαλο
νίκην . V. I. ε ί; Τ . Μαγορέλλον, II. Δ. καί Συντρ. 
ε ί; Νύσσαν, Ν. I'. Ν . t i t  Φολέσηον, Λ. Κ. εί; Βα- 
καΤον, 1'. Λ. ε ί; Γιου'ργεβον. ’Κλήφδησαν καί Σ 5 ; 
εύχαριστο~μεν. — κ. θ .  II  ε ί; Θεσσαλονίκην. Λί 
εικόνες ειχον άποσταλή, άπορουμεν δέ π ίϊ;  δέν 
περιήλ&ον εις /ή ρ ά ; λίας, — κ. Λ. Γ. Μ. είς 'Λδρια- 
νούπολιν. ΙΙρο μιά; εβδομάδο; £ δ ;  άπεβτείλαμεν

δ ιά φ ο ρ α , Σ3; βυνιστω μεν δ έ  τ δ  τ ί ίν  κκ. Ci/tirfuter 
8 c n f . —  κ . I I .  Λ . ε ί ;  ’Ο δησσόν. ! δ ;  εύχαριστου- 
μ ε ν  δ ιά  τή ν  έκτίμ ησ ιν , π ε ρ ί τή ς  ά λλη ; ΰποίλέσεω;. 
ϊλά 2 δ ;  γρ ά φ ω μ εν . — κ .  Λ . Η. X. ε ί ;  Β ίίλον. 
Ίό σ η μ ευ-ίσ α ιιεν . — κ. Κ . είς Εω ζόπσλιν, Κ α ί Ιν  
το ύ το ι; ήνα γκ ά σ όη μ εν  ν ά  τδ άναγνι.ίσω μεν. — 
κ . II. I. Φ . ε ί ;  ’Λίληνας. ’ Ιόλ.ήφ&η κ α ί 1 λ ;  ευχα - 
ρ ιστοΐίμεν. —  κ . I. Ν . ε ί ;  Κ ω ν|πολιν. "Κν τεΰ χο ; 
τ ιμ ά τα ι «ρράγκου. τήν  είκόνα  μόνον δέν  έχομ εν 
νά  ΣΖζ «ποστείλω μεν . —  κ .  Ν. Σ. ε ίς  Ξ άνθην

’Λνεδέσαμεν, τά ; δέ τιμά ; τι3ν τόμοιν των παρ
ελθόντων έτων μαν&άνετε έκ τοΤν δελτίων τής 
παραγγελίας. — κ. Ν. Κ. / .  είς'Λδριανούπολιν. '(> 
κ. II . εδιυσεν ήδη τά ; έξετάσει; του, t>i μεταβή 
δέ, ιλ;  έ]ΐάί>οι»εν, ε ί; Αίληνας. — κ. Η. Β. είς 
ΚωνστΙπολιν, εις ίίέρρα; δά  εξακολουδήσω|«εν την 
άποστολήν, καίμό; καί πρό; ϋμάς δά αύξήοωμεν 
τόν άριδμέν των τευχών. — κ. Τ . Γ. Κ. εί; Κέρ
κυραν. Κλά]1ομεν επιστολήν έξ Ίωαννίνων · καί 
πρδς διαβάφησιν δά γράψωμεν.

Ι ΙΚ ΙΊΚ Χ Ο Μ Κ Ν Λ . Ί Ι  'Κ κ α το ν τα ε τη ρ ί; το ΰ  Β υρω νο; (μ ε τά  είκόνος). — Ό  έν  Β ουδαπέστη  Ί ω β η λ α ϊο ς  το δ  Ι Ι ά π α  Λ έοντο ; 11” . υπό Γρηγ. 
Γ ι,ίγου . Α ρχιμ α νδρ ίτου  —  Ε α π φ ω  (μυδ ιστορία  εκ  τ ή ς  '‘Κ λληνιχή ; ά ρ χα ιό τη το ; —  συνέχεια '. —  Α δ η ν α ϊκ ά  Χ ρονικά  ό π ό  Α ριστοτέλους I I .  Κ ουρτίδου. — 
Ί 'ά  τελευτα ϊά  συμ βάντα  έν  Γ αλλία  (μ ε τά  τεσσάρω ν εικόνω ν. —  συνεχεία). —  ΙΙινα κ οδή κ η , ή το ι έρμηνεία  τυ!ν είκόν<.>ν. —  Μ οιχίλα. ('<> αϋτοκρα'τωρ 
τ ο ί  Μ αρόκκου. —  Α νέκ δοτον  Μ έτρου το δ  μ εγάλου. —  Η γ ε μ ο ν ικ ή  δω ρεά . —  Κ έρ δ η  έν Μονακό. — Ο ί γ α ιά νδ ρ α κ ε ; κ α ί ή  έπ ισ τρα τεία .Ι —  Ί Ί π ισ τ ή μ η  
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